Městečko na dlani
Zpravodaj Ronova nad Doubravou, Mladotic a Moravan

SLOVO

STAROSTY

Milí čtenáři,
park se nám krásně zazelenal, stromy nakvétají a všude je slyšet hlahol štěbetajících ptáků. Jaro je v plném
proudu a nám opět začne
období letní údržby. Sekat,
sekat a zase sekat.
Po zimě jsme postupně zalátali silnice
a uklidili špínu, která
v ulicích ještě zůstala.
Rádi bychom přistoupili
k avizované obnově dopravního značení, bohužel
proces schvalování se nám
zasekl na odboru dopravy
v Chrudimi. Doufám, že se
nám úředníci v blízké době
vyjádří a my budeme moci
přistoupit k realizaci. Náš
pasport zde leží už od listopadu.
Vzhledem k velice špatnému stavu střechy nad
stavebním úřadem a knihovnou jsme se rozhodli
provést kompletní výměnu
střešní krytiny. Získáme tak
čas, než budeme moci přistoupit k rekonstrukci této
budovy. Na rekonstrukci
bychom rádi získali dotaci.
Bohužel dotační titul je zatím nejistý.
Od počátku roku jsme
připravovali rekonstrukci
přilehlého chodníku podél
kostela sv. Vavřince. Součástí rekonstrukce je odvod
dešťové vody z kostela,
příprava základů pro osazení soch před kostelem,
zadláždění
prostranství
odsekovou dlažbou, vybudování perenového záhonu
vpravo od autobusové zastávky a doasfaltování této
plochy. Na podzim je naplánována výsadba nových
stromů. Před kostelem by
stará lípa uvolnila místo dvěma novým, tak aby
mohly společně rovnoměrně růst. Vysoutěžená cena
této rekonstrukce činí cca
1.500 000,- Kč. Jelikož na
posledním zastupitelstvu
města chybělo šest členů,
nebyla schválena smlouva
s vybranou firmou. Vzhledem k tomu, že na tyto práce
navazuje umístění restauro-

vaných soch a zároveň by se
dokončila rekonstrukce středu
náměstí, bude svoláno následné
zastupitelstvo tak, aby mohli
o tomto projektu hlasovat
všichni. Jestliže smlouva bude
schválena, práce firma započne
v květnu.
Když už jsme u května, dovolte mi pozvat vás 20. a 21. 5.
do tělocvičny základní školy.
Stejně jako v předešlých letech se zde opět koná Národní
šampionát mažoretek. Našim
soutěžícím děvčatům přeji jen
ta nejlepší umístění.
Rád bych vás pozval ještě na
jednu akci. Na 24. června pro
vás připravujeme Svatojánský
jarmark. V rámci odpoledního
programu bude představena
kniha o Ronově, kterou město
vydává. Díky vám se podařilo shromáždit velké množství
unikátních fotografií ze života
našeho města. Určitě se máte
na co těšit.
Závěrem mi dovolte zmínit se o problému, který nám
komplikuje údržbu města.
V poslední době se u nás rozmohl nešvar parkování na zelených plochách. Myslím si, že
parkovat na těchto místech není
dovoleno v žádném městě. Města, které mají městskou policii,
tvrdě vyžadují dodržování silničních pravidel i za cenu vysokých pokut. Rád bych vás tedy
požádal, abyste zaparkovali svá
auta mimo tyto travnaté plochy.
Předem vám za to děkuji.
Váš starosta
Ing. Marcel Lesák

www.ronovnd.cz

Výhledové místo
... je oficiální název nově zbudované vyhlídky na zřícenině
Lichnice. Když v roce 1997
byly strženy poslední zbytky
zchátralé rozhledny, málokdo
tušil, že uplyne 20 let, než se budeme moci znova kochat krásným pohledem z tohoto místa.
Současný vlastník této zříceniny, kterým je město Třemošnice, měl snahu obnovit tuto
vyhlídku. Proto nechal zpracovat projektovou dokumentaci
na vybudování nové. Bohužel
se nedařilo dát dohromady potřebnou částku na realizaci.
V loňském roce jsme se na valné hromadě Mikroregionu Železné hory rozhodli, že budeme
podporovat projekty, které nás
spojují. Tím, co nás spojuje, by
měl být turistický ruch. Vzhledem k připravenosti projektu
bylo rozhodnutí vybudovat
novou vyhlídku jednomyslně
schváleno. Začali jsme s hledáním potřebných financí. Hlavním zdrojem pro financování
se stal svazek 11 obcí sdružený
v Mikroregionu Železné hory
(Běstvina, Biskupice, Bousov,
Kněžice, Lipovec, Míčov-Sušice, Podhořany, Prachovice,
Ronov nad Doubravou, Třemošnice, Žlebské Chvalovice).
Dalšími přispěvateli se stalo
město Seč, Pardubický kraj
a sponzoři: CEMEX Cement,
k.s., Prachovice, DAKO-CZ,
a.s., Třemošnice, ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o.,
Třemošnice. KOVOLIS HED-

Anketa fotosoutěže zná své vítěze !!!!
Uživatelé internetových stránek města Ronov nad Doubravou
svými hlasy rozhodli o vítězi fotosoutěže. Do soutěže bylo zařazeno 60 fotografií s tematikou Ronov nad Doubravou a blízké okolí.
Ceny pro prvních pět výherců byly předány v neděli 9. dubna 2017
v městské knihovně.
1. místo: Zumrová Jana (131 hlasů)
2. místo: Rak Michal (65 hlasů)
3. místo: Levínská Kristýna (39 hlasů)
4. místo: Lebduška Aleš (27 hlasů)
5. místo: Veselá Marie (26 hlasů)
Celkem se zúčastnilo:
			
			

2 / 2017

soutěžících – 33
soutěžních fotografií - 60
celkový počet hlasů – 645

Výsledné pořadí soutěžních fotografií si můžete prohlédnout na
adrese: http://knihovnaronov.rajce.idnes.cz/Fotosoutez/
Na konci roku připravujeme další fotosoutěž, a tak si pečlivě
schovejte svoje nové snímky, budou se vám hodit. O soutěži se
dozvíte ve zpravodaji Městečko na dlani.
Děkujeme
S pozdravem pracovní team fotoklubu Ronov nad Doubravou.

VIKOV
a.s.,
Třemošnice
a Jaroslav Kutílek (Kutílkova palírna a pivovar), Žlebské Chvalovice. Realizace byla zahájena
v červenci loňského roku. Nyní
jsme před dokončením. I když
výstavbu doprovázely drobné
problémy, vyhlídku se podařilo dokončit a nyní čeká na své
první návštěvníky.
Nezbývá mi, než vás za Mik-

roregion Železné hory pozvat
na tuto nedalekou staronovou

vyhlídku. Přeji vám průzračné
nebe a daleké výhledy.

Základní technické údaje:
- výška kovové konstrukce:
- počet schodů:
- nadmořská výška horní vyhlídky:
- otevření vyhlídky veřejnosti

10 m
15 dřevěných, 48 železných
515,92 m. n. m.
duben 2017

předseda Mikroregionu Železné hory
Ing. Marcel Lesák
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Dovolujeme si Vás pozvat na oslavu letního slunovratu – Svatojánský jarmark, který se uskuteční dne 24. 6.
2017 na Chittussiho náměstí v Ronově nad Doubravou.
Ve spojení s plánováním této akce vznikl šlechetný nápad vydat zbrusu novou knihu
vypovídající o životě v našem městě. V průběhu uplynulých dvou let jsme společně
s jednotlivými organizacemi, sdruženími, spolky i vámi spoluobčany usilovně pracovali na jejím vzniku. Cílem knihy je představit současnou podobu Ronova nad Doubravou, Mladotic a Moravan, jejich proměny za několik desítek let
i celé století. Kniha plná fotografií vám dá možnost nahlédnout do časů minulých, ve kterých zavzpomínáte na místa, události, dávné přátele i rodinné příslušníky. Naším hlavním přáním je, aby se kniha stala milým dárkem všem obyvatelům, rodákům a návštěvníkům městečka na dlani. Vzpomínkovou knihu „Život
v Ronově nad Doubravou“ budete moci zakoupit přímo na místě nebo později
v místní knihovně.

Během odpoledne pro vás bude připraven pestrý program:
13.00 Zahájení trhu s regionálními a jinými výrobky
Hudební přestavení dětí ze základních uměleckých škol
14.30 Vystoupení taneční skupiny Rondo
15.00 Křest knihy „Život v Ronově nad Doubravou“
15.30 Ochotnické divadelní představení
18.00 Vystoupení kapely „Starý klády“

V průběhu akce budete mít možnost shlédnout unikátní výstavu
historické techniky.

Městečko

Co se děje v naší mateřské škole
Jarní měsíce jsou v MŠ nabité akcemi, „výlety“ po Ronově
a přípravami na velikonoční svátky.
Na konci února jsme navštívili místní Sbor dobrovolných hasičů, kteří se dětí ujali a poutavě jim vyprávěli o své práci. Nechyběla ani možnost vyzkoušet si samotné hašení a sladkou tečkou bylo
pro děti výborné domácí cukroví. Děkujeme tímto za velmi milé
přijetí a ukázky činnosti SDH.

V polovině března shlédly děti divadélko „Popletená pohádka“
a 21/3 jsme se rozloučili se zimou a vynesli Morenu, kterou si děti
samy vyrobily, nebo alespoň s výrobou pomáhaly.
Poté jsme 22/3 přijali pozvání do místní knihovny, kde si děti
povídaly s paní knihovnicí Smolovou o tom, jak se ke knížkám
chovat a jak to chodí v knihovně. Úspěšně si vyzkoušely hádání
pohádkových postav a za odměnu si odnášely Večerníčkovy papírové čepičky. I zde tímto děkujeme za poutavé povídání.

Na konci března se v MŠ konala přednáška o stolování, která
proběhla za laskavé finanční podpory Jednoty Hlinsko. Přednáška
proběhla zábavnou formou a věříme, že si děti odnesly užitečné
rady do života.
Ve středu, 29. března, se předškolní děti z oddělení Berušky vydaly podívat do místní ZŠ. Prvňáčci ukázali předškolákům, která
písmenka již znají, jak umí číst a společně si zazpívali. Při návštěvě
druhého ročníku se zase děti pochlubily čísly a počítáním. Věříme,
že se naši předškoláci pozitivně motivovali a těší se na svůj postup
do 1. třídy.
Zatím poslední uskutečněnou akcí byla návštěva z pošty – vedoucí dodejny Třemošnice Veroniky Vašíčkové v MŠ. Povídání
o tom, jak to chodí na poště a jak má vypadat správný dopis či
pohled, si děti užily, aktivně se zapojily a nakonec byly odměněny
krásnými pohledy, na které si samy nakreslily obrázek. Nechyběla
ani známá Pošťácká pohádka. Za návštěvu a příjemné chvíle děkujeme.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, připravujeme se v MŠ na velikonoční svátky. Děti si malují vajíčka, vyrábí přáníčka, zdobíme
si břízku, kterou máme na zahradě školy. Děti tyto činnosti velice baví a věnují se jim s velikým nadšením. Také jsme se se 117
vajíčky zapojili do akce Skořápkovník. Na této akci se děti MŠ
představily i s hudebním vystoupením.
Nakonec bych ráda zmínila revitalizaci školní zahrady. Za odborného dohledu pana Kindla a s potřebnými povoleními došlo
v březnu k vykácení části stromů na školní zahradě. Tato revitalizace byla nezbytná z několika důvodů – bezpečnost, prosvětlení
zahrady a v neposlední řadě i kvůli zabránění poškození kanalizace, která pod zahradou MŠ vede. Do budoucna se bude s touto revitalizací pokračovat a školní zahrada by měla dostat novou,
omlazenou tvář.
Do změn na školní zahradě jsme se zapojili i s dětmi. Děti školní
zahradu v rámci svých možností uklízí, založili jsme si bylinkovou
zahrádku, v plánu jsou záhonky, které si děti samy osází zeleninou a budou moci pozorovat její růst, pečovat o ni a nakonec snad
i ochutnat vlastní výpěstky. Už jen samotná práce s hlínou a obyčejné pozorování žížal je pro děti úžasným zážitkem 
Za MŠ Doležalová Jitka
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na dlani

Změny v předškolním vzdělávání od školního roku 2017/2018
V souvislosti s novelou
„školského zákona“ dochází
od 1. 9. 2017 k tomu, že docházka do mateřské školy jeden rok před zahájením školní
docházky je povinná. Zároveň
dochází k tzv. spádovosti mateřských škol. Z toho vyplývají
skutečnosti, které se nevýrazným způsobem dotknou zákonných zástupců předškolních dětí.
Dovolte mi, abych touto
cestou v našem časopisu, v
krátkosti naše občany s těmito
změnami seznámila.
• Povinná předškolní
docházka
Od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, bude předškolní
vzdělávání povinné (par. 34
školského zákona, platný od
1. 9. 2017). Z této povinnosti
vyplývají některé skutečnosti:
 denní návštěva mateřské
školy
 vzdělávání v denním rozsahu minimálně 4 hodiny, kdy
hodinu nástupu do MŠ určí
ředitelka školy ve školním
řádu
 písemné omlouvání dětí při
nepřítomnosti v MŠ (delší
než jeden den – upřesníme)
 možnost
individuálního
vzdělávání dítěte
 bezúplatné vzdělání
• Denní návštěva
mateřské školy
Dítě „předškolák“ musí docházet povinně do mateřské
školy každý den. Tato povinnost se nevztahuje na dny, kdy
jsou prázdniny (letní, jarní atd.).
• „Vzdělávání v denním rozsahu minimálně 4 hodiny“
Dítě musí denně navštěvovat mateřskou školu minimálně 4 hodiny a dodržet při tom
čas nástupu, který bude určen
ve školním řádu. Předpokládáme vzdělávání s nástupem na
8 hodin, tzn. minimální doba,
kterou dítě stráví v MŠ, bude
8 – 12 hodin.
Poznámka: Docházka v době
8 – 12 hod. je minimální doba,

kterou dítě v MŠ musí být.
Samozřejmě může nastoupit
a z MŠ odejít dle potřeb rodičů, avšak s nástupem nejdéle
v 8 hod. a s odchodem nejdříve
ve 12 hod.
• Písemné omlouvání dítěte
Každá nepřítomnost dítěte
v MŠ bude muset být písemně omluvena (podobně jako
v ZŠ). Každé dítě bude mít
svůj omluvný list, kam rodič zaznamená dobu a důvod
nepřítomnosti. Omluvný list
bude uložen v mateřské škole
pro případnou kontrolu našimi
kontrolními orgány.
• Možnost
individuálního
vzdělávání
Rodiče mají možnost požádat ředitelku o povolení individuálního vzdělávání. Vaše
děti do MŠ chodí, proto se vás
toto netýká, pro informaci však
uvedu postup.
V případě individuálního
vzdělávání zažádá zákonný zástupce ve své spádové mateřské škole (o spádovosti níže)
o individuální vzdělávání dítěte, a to nejdéle 3 měsíce před
nástupem do MŠ. (tzn. nejdéle
1. června daného roku). Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte
musí obsahovat:
a) jméno, popřípadě jména,
a příjmení, rodné číslo
a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém
má být dítě individuálně
vzděláváno,
c) důvody pro individuální
vzdělávání dítěte.
Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci
dítěte, které je individuálně
vzděláváno, oblasti, v nichž
má být dítě vzděláváno. Tyto
oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání.
Mateřská škola ověří úroveň
osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech
a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při
vzdělávání; způsob a termíny
ověření, včetně náhradních

termínů, stanoví školní řád
tak, aby se ověření uskutečnilo
v období od 3. do 4. měsíce
od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které
je individuálně vzděláváno,
je povinen zajistit účast dítěte
u ověření. Pokud se zákonný
zástupce s dítětem k ověření
nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel dítěti toto individuální
vzdělávání a dítě musí nastoupit do mateřské školy.
• Bezúplatné vzdělání
Dítě se v posledním ročníku
mateřské školy vzdělává bezplatně, tzn., že neplatí úplatu za předškolní vzdělávání
(„školné“). Toto nově platí
i pro děti, kterým byl udělen
odklad školní docházky.
• „Spádovost mateřských škol“
Každá obec je povinna mít
svoji spádovou mateřskou
školu. V případě, že je v obci
jedna škola, je to celkem jasné,
v případě větších obcí či měst
je více možností (dělení dle
místních částí apod.). Pokud

obec nemá mateřskou školu,
dohodne se s obcí, kde se mateřská škola nachází, že právě
tato MŠ bude spádová.
• „Spádovost“ pro rodiče
Při přijímání dětí do mateřské školy bude spádovost právě jedním z kriterií přednostního přijmutí. Dítě však může
i nadále navštěvovat mateřskou
školu dle výběru rodiče tzn.
i nespádovou.
• „Spádovost“ pro ředitele MŠ
Pokud ředitelka přijme dítě
z jiné než spádové obce, je povinna tuto skutečnost oznámit
spádové mateřské škole, a to
v případě, že se jedná o dítě jeden rok před zahájením školní
docházky.
Pokud by vás k této problematice cokoli zajímalo, obraťte
se na mě v úředních hodinách,
ráda vaše dotazy zodpovím.
Zápis dětí do mateřské školy se
koná 12. 5. 2017 od 9 – 15 hod.
Ředitelka mateřské školy
Mgr. Barbora Mrázková

Mateřská škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
U Školky 470, 538 42 Ronov nad Doubravou
Telefon: 464 600 434, email: msronov@seznam.cz

vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
v Ronově nad Doubravou, okres Chrudim pro školní
rok 2017/2018,
který proběhne dne 12. května 2017 v době
od 9:00 do 15:00 hodin v ředitelně mateřské školy.
S sebou si vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce
Evidenční list a Žádost o přijetí dítěte s lékařským potvrzením v souladu s §50 zákona
č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví lze stáhnout z webových stránek školy
www.msronov.cz nebo osobně vyzvednout v mateřské škole na 1. oddělení od 2. 5. do 11. 5.
od 8:00 - 15:00 hodin.
V DEN ZÁPISU BUDE PROBÍHAT V MŠ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Při zápisu do mateřské školy (dále jen MŠ) postupuje ředitelka MŠ v souladu s vyhláškou č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělání, §34z č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělání (školský zákon), zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a
Kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ronov n/D.
Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti od pěti let (§34 odst. 1 školského zákona).
V případě, že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělání podle §34 a
odst. 2, dopustí se přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 5 000Kč.

Přehlídky dětských recitátorů (2016/2017)
1. Školní kolo
Ve dnech 9. a 23. února proběhla na naší škole recitační
soutěž. Ve čtyřech kategoriích
recitovalo 42 žáků 1. a 2. stupně.
Přehled výsledků:
I. kategorie (2. a 3. ročník):
1. Martina Adámková, 2.
2. Magdaléna Kabeláčová, 3.
3. Vojtěch Rajchrt, 2.
Čestné uznání:
Jan Müller, 2.
Nela Filková, 2.
Natálie Opasková, 3.
Anna Šmídová, 3.
Martina Minaříková, 3.
		
II. kategorie (4. a 5. ročník):
1. Martin Fulín, 5.
Čestné uznání:
Laura Nesládková, 4.
Nikola Šrámková, 4.
Klára Skokanová, 4.

III. kategorie (6. a 7. ročník):
1. Aneta Nepovímová, 6.
2. Nela Bochníčková, 6.
3. Radka Šindelářová, 6.
Čestné uznání:
Marie Dostálová, 6.
Adéla Nesládková,7.
IV. kategorie (8. a 9. ročník)
1. Lukáš Skokan, 8.
2. Monika Šmídová, 9.
3. Tereza Plevová, 8.
Čestné uznání:
Martina Minaříková, 9.
Karolína Trávničková, 9.
Anna Zajícová, 9.
2. Okresní přehlídka
dětských recitátorů 2017
Ve dnech 15. a 16. března
2017 proběhla v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi okresní
přehlídka dětských recitátorů.
Naši školu reprezentovali Vojtěch Rajchrt, Magdaléna Kabeláčová, Martina Adámková

(I. kategorie), Martin Fulín (II.
kategorie), Aneta Nepovímová,
Nela Bochníčková, Radka Šindelářová (III. kategorie), Lukáš
Skokan, Monika Šmídová, Tereza Plevová (IV. kategorie).
V této soutěži se neuděluje klasicky první, druhé a třetí
místo, ale nejlepší děti dostanou buď Čestné uznání s postupem do krajského kola, nebo
Čestné uznání bez postupu.

Žáci naší školy byli oceněni
celkem třikrát.
Martin Fulín z 5. třídy
a Lukáš Skokan z 8. třídy obdrželi Čestné uznání s postupem
a budou reprezentovat naši školu v krajské přehlídce dětských
recitátorů v Pardubicích, Aneta
Nepovímová ze 6. třídy získala
Čestné uznání.
Srdečně blahopřejeme!
Za ZŠ H. Mojžíšová

Městečko

Matematická olympiáda
Úspěšnými řešiteli školního
kola matematické olympiády se
v tomto školním roce stali Martin Brynych, Radka Šindelářová
a Serhiy Lyashko z 6. třídy, Lukáš Skokan z 8. třídy a Vladimír
Chudý z 9. třídy, kteří zároveň
postoupili do okresního kola.
Okresní kolo MO pro 9. ročník se konalo 24. 1. 2017 a Vladimír Chudý obsadil nádherné
1. místo a zároveň si vybojoval
postup do krajského kola, které
proběhlo 21. 3.2017 v Pardubicích. V krajském kole obsadil
Vláďa třetí místo, ale získal
stejný počet bodů, jako žáci na

Základní škola
Ronov nad Doubravou

přijme
pro školní rok 2017/2018

kvalifikovaného
pedagogického
pracovníka
na první stupeň
a na druhý stupeň
s aprobací nejlépe AJ a TV.
Kontakt:
jmirejovska@zsronov.cz,
464 600 454

1. a 2. místě, pořadí těchto tří
žáků bylo upraveno podle počtu bodů v okresním kole.
Okresní kolo MO pro
6. a 8. třídu se konalo
4. 4. 2017 v Chrudimi. Martin Brynych obsadil 3. místo, Serhiy Lyashko 5. místo
a Radka Šindelářová 8. místo.
V této kategorii soutěžilo 16 žáků
6. třídy. Lukáš Skokan se umístil na 6. místě z 11 žáků 8. třídy.
Všem žákům gratulujeme
a přejeme hodně dalších úspěchů.
Mgr. Marie Kořínková
a Mgr. Iva Trnková

na dlani

Mezinárodní matematická soutěž Klokan 2017
V pátek 18. 3. proběhl na naší škole další ročník mezinárodní matematické soutěže Klokan.
I v letošním roce se do soutěže
zapojili všichni žáci od 2. do 9. třídy.
V kategorii Cvrček, která je vyhlášena pro 2. a 3. třídu se na 1. místě
umístil Ondřej Růžička s 54 body,
na 2. místě Anna Šmídová s 54 body
a na 3. místě Tomáš Karlík se 49
body, všichni z 3. třídy. V této kate-

Radka Šindelářová z 6. třídy s 68
body, na 2. místě Zuzana Šmídová
ze 7. třídy, s 66 body a na 3. místě
Tereza Karlíková a Filip Mrázek
z 6. třídy s 63 body.
V kategorii Kadet, pro žáky
8. a 9. třídy se na 1. místě umístil Vladimír Chudý z 9. třídy
s 97 body, na 2. místě Jaroslav Šmíd
z 8. třídy se 77 body a na 3. místě
Milan Kábela z 9. třídy se 72 body.

gorii bylo možné získat maximálně
90 bodů.
V ostatních kategoriích byla možnost získat maximálně 120 bodů.
V Kategorii Klokánek, pro
4. a 5. třídu, se na 1. místě umístil
Adam Koop ze 4. třídy s 98 body, na
2. místě Hoang Pham Huy s 96 body
a na 3. místě Jan Klemák s 91body,
oba žáci z 5. třídy.
V kategorii Benjamín, pro
6. a 7. třídu, se na 1. místě umístil

Celkem se v letošním roce do
této soutěže zapojilo 181 žáků naší
školy. Nejvíce bodů na naší škole
získal Adam Koop v kategorii Klokánek. Nejlépe se v okresním kole
umístil Vladimír Chudý z 9. třídy,
který soutěžil v kategorii Kadet
a v okresní kole obsadil 5. – 6. místo.
Všem
žákům
gratulujeme
a přejeme hodně úspěchů v dalších
soutěžích. Mgr. Marie Kořínková
a učitelé matematiky

Vláďa Chudý mezi nejlepšími v soutěži Hledáme Mladého chemika ČR
První kolo této soutěže proběhlo 25. 10. 2016 na naší škole.
24 žáků z 9. třídy vypracovalo
při hodině chemie vědomostní
test. 3 nejúspěšnější ( V. Chudý,
V. Šindelářová, M. Minaříková
) postoupili do kola druhého,
které náročnější formou prověřilo jejich teoretické znalosti.
Toto kolo se konalo 13. 12. 2016
v prostorách Střední průmyslové
školy chemické v Pardubicích
a zúčastnilo se ho 355 žáků
z 5 krajů ČR. Vláďa Chudý se
umístil mezi 30 nejlepšími mladými chemiky a postoupil do
3. kola - regionálního finále.
Regionální finále Mladého
chemika se konalo 19. ledna
2017 v laboratořích SPŠCH
v Pardubicích a prověřilo prak-

tické dovednosti soutěžících.
Úkolem bylo vypracovat laboratorní úlohu, ve které šlo
o schopnosti myslet, držet se
textu zadání, počítat a tvořit
rovnice. Pro vyhodnocení pořadí jednotlivců se sčítaly výsledky 2. a 3. kola soutěže. Vláďa
obsadil krásné 7. místo. Tečkou
celé soutěže bylo slavnostní
vyhlášení výsledků, které proběhlo 15. března 2017 v ABC
klubu v Pardubicích. Všech 30
finalistů obdrželo díky podpoře mnoha firem a společností
hodnotné ceny. Akce měla charakter zábavného odpoledne
s pestrým programem (taneční
vystoupení, kosmetický salon,
sportovní exhibice a stánek
s chemickými pokusy).

Vláďovi blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci
naší školy a přejeme mu hodně
úspěchů v dalším studiu.
I. Spěváková

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA PARDUBICKÉHO KRAJE
Žáci naší školy se velmi
úspěšně zapojili do výtvarné soutěže Zdravá a nemocná
příroda Pardubického kraje.
Mohli kreslit obrázky s motivy: zdravá a nemocná příroda
nebo autem, vlakem, lodí a
letadlem do přírody. Do soutěže jsme zaslali obrázky žáků
5., 6., 7., 8. a 9. třídy. Po veřejném hlasování na internetu
ještě nejlepších 10 výtvorů z
každé kategorie a z celkového
množství více než 1500 prací
vybírala odborná porota.

Dne 22. 2. 2017 proběhlo v
sídle Pardubického kraje slavnostní vyhlášení výsledků. Pro
nás bylo obrovským úspěchem,
že odborná porota ocenila 2.
místem Lucii Bromovou ze 7.
třídy a 3. místem Nikoletu Ciobanu z 8. třídy v kategorii žáků
od 11 do 15 let. Do první desítky oceněných prací se dostali v
kategorii od 11 do 15 let Radka
Šindelářová ze 6. třídy, Tereza
Daruová a Tereza Plevová z 8.
třídy, Michaela Pospíšilová a
Anna Zajícová z 9. třídy, v ka-

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
V naší republice už v současnosti funguje poměrně propracovaný
systém odpadového hospodářství,
takže třídit je nám umožněno prakticky všechno. Přesto by museli
být mnozí z nás slepí, aby neviděli
ten nepořádek ve škarpách nebo na
jiných místech v přírodě, kam odpadky vůbec nepatří.
Proč si občas někdo splete přírodu s popelnicí a vyhodí sem tašky
s odpadem, televizi, pneumatiku?
Takovéto chování je určitě trestuhodné.
V rámci úklidové akce „ULIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO“jsme vyrazili ve středu 5.4.
po vyučování s 30 dobrovolníky ze

školy vyčistit škarpy z Ronova nad
Doubravou do Kněžic, Biskupic
a Žlebských Chvalovic. Nasbírali
jsme několik plných pytlů odpadu a
ve škarpě směrem na Kněžice jsme
odhalili černou skládku se střešní krytinou, kterou jsme nahlásili
příslušným úřadům. Za účast při
této akci děkuji všem žákům a paní
učitelce Kořínkové, Auersvaldové,
Sedlákové a Mojžíšové. Poděkování patří také firmě Rupol a panu
Mojžíšovi, který nám odvezl pytle
do sběrného dvora. Netolerovat nepořádek a ukázat dětem, že samy
mohou něco změnit, je myslím jediná cesta, jak zlepšit přístup lidí
k přírodě.
Za ZŠ Iva Trnková

tegorii od 7 do 10 let Martin
Fulín z 5. třídy. Základní škola
v Ronově se stala premiantem
v soutěži. Z deseti finalistů totiž hned osm bylo z naší školy.
Tereza Daruová se navíc stala
ve své kategorii vítězkou internetového hlasování. Slavnostní
vyhlášení, na kterém si děti převzaly medaile a hodnotné věcné dárky, bylo doplněno malým
rautem. Děti si to opravdu užily. Moc jim k těmto úspěchům
blahopřejeme.
Za ZŠ Iva Trnková.

Aktuality ze života pobočky
ZUŠ Ronov nad Doubravou a Třemošnice
Na samém sklonku zimy - 15. března - vyvrcholily projekty mladých výtvarníků z třemošnické pobočky ZUŠ ojedinělou vernisáží nazvanou „Putování po planetách“, která byla nainstalována
v Galérii města Třemošnice, jež nabízí pro vystavené práce příjemné prostředí. Akce byla hojně navštívena jak rodiči, tak přáteli ZUŠ, přičemž
ke zpříjemnění uměleckého ovzduší značnou měrou přispělo slavnostní entrée hudební sekce pod vedením muzikologa R. Menouška. Svou
dramaturgií přiléhavě tematicky dokreslilo atmosféru koncepce výstavy.
Široké spektrum aktivit ZUŠ úspěšně dotváří taneční soubor, který
pro vás pod vedením pí. Terezy Hluchníkové připravil nové choreografie s působivými kostýmy, které naladily diváky nejen k radosti,
ale i k dojetí. Jednotlivá vystoupení se konala v rámci zimní plesové
sezóny. Po odeznění tohoto období naši tanečníci plynule přecházejí
na vystoupení pro ZŠ i MŠ a na soutěžní parkety. Těšit se můžeme
také na Taneční galavečer, který se letos zrealizuje 19. 6. v Pippichově
divadle v Chrudimi.

Také naši mladí muzikanti se mohou na jaře opět těšit na hudební produkce pro mateřské a základní školy na všech pracovištích ZUŠ Heřmanův Městec (15. 5. Ronov pro ZŠ, o den později Třemošnice - MŠ a ZŠ). Nepochybně se stanou vzory pro
další zájemce a příznivce hudebního umění, kteří by se v hudbě
chtěli vzdělávat. Tyto nové zájemce bychom rádi srdečně pozvali
k talentovým zkouškám pro přijetí ke studiu na ZUŠ, které proběhnou v ronovské pobočce v pátek 9. 6. (13 - 17 hod.), v Třemošnici už
o den dříve (ve stejném čase).
V neposlední řadě bychom vás rádi pozvali na nejbližší koncerty
naší ronovské pobočky ZUŠ Heřmanův Městec. Ten nejbližší se uskuteční v úterý 23. května od 16. 30 hod. v Zasedací síni místního Městského úřadu. Na pódiu se vystřídají mladí interpreti, jak se sólovými
skladbami, tak v komorních obsazeních.
Ronovský vokálně-instrumentální soubor pod vedením dr. Menouška vystoupí rovněž na ojedinělé hudební akci s názvem ZUŠ Open
2017. Tento projekt Nadačního fondu tuzemské operní mezzosopranistky Magdaleny Kožené si klade za cíl podpořit budování pozice
Základních uměleckých škol jako prestižního a unikátního systému
moderního uměleckého vzdělávání. Tento celostátní happening se
uskuteční ve spolupráci s krajskými koordinátory a Asociací ZUŠ ČR
v jeden společný den - a sice v úterý 30. 5. V našem případě se tato
umělecká akce zrealizuje v Sokolovně Heřmanova Městce.
I v následujících dnech budou naši muzikanti pilně trénovat, aby
svůj um předvedli na dalších koncertech pro širokou veřejnost. Jedním
z nich bude slavnostní představení v zámeckém divadle ve Žlebech,
které vedoucí ronovského ansámblu koncepčně pojal jako ohlédnutí
za rokem Lucemburků. Na samém konci školního roku se pak toto
žákovské vokálně-instrumentální uskupení představí na Svatojánském
jarmarku (24. 6.) v Ronově. Tentokráte se tematicky bude vztahovat
k letošnímu 670. výročí korunovace Karla IV. českým králem.
Nu, máme se tedy rozhodně nač těšit. Konečně budete-li mít čas,
zájem a chuť, přijďte se sami přesvědčit. Odměnou vám nepochybně
bude silný dojem nejen z neobyčejných hudebních zážitků...
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

Třiďte s námi

Naše škola je za účelem správného nakládání s odpady zapojena do školního programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět,
který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií a použitých elektrozařízení. O elektrozařízení a elektroodpad se v rámci
Recyklohraní stará společnost Elektrowin, která již 12. rokem
provozuje jejich zpětný odběr, následnou recyklaci a odstranění.
Za dobu svého působení recyklovala více než 18 000 000
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti 280 000 tun, z toho
3 296 724 kusů lednic, 1 050 145 praček, 1 210 555 žehliček
a 2 042 083 vysavačů. To je 3 500 plně naložených vagónů
s uhlím.
A když se nad tím pořádně zamyslíme, sešla se nám tu pěkná
řada čísel. Znamená to, že každý z těch elektrospotřebičů musel
někdo darovat a že miliony lidí třídí a recyklují. Tak vezměme
staré, zaprášené a nefunkční spotřebiče z půd a sklepů a pojďme
také aktivně recyklovat a chránit tak planetu, na které žijeme.
A.Lümelová a M.Minaříková, 9. třída
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na dlani

Vítání jara aneb „Třetí ronovský Skořápkovník“ Co se děje v Koutku

Velikonocemi
zbarvený
Skořápkovník jsme v letošním roce ozdobili v neděli
9. dubna. Tuto tradici spojenou s vítáním jara jsme
v Ronově uspořádali již potřetí. Tentokrát byla bříza umístěna v prostoru u kašny na
viditelné místo, aby potěšila
oko každého kolemjdoucího.

Během
odpoledne
byl
v průběhu akce zajištěn pro návštěvníky pestrý program. Malí
účastníci mohli využít dětskou
dílnu na místě, soutěže za sladkou odměnu nebo malování velikonočních motivů na obličej.

Letos poprvé spolu s námi
přišli se svým hudebním vystoupením přivítat jaro také
žáci ze Základní umělecké školy J. L. Dusíka Čáslav a děti
z naší mateřské školy s jarními
básničkami a písničkami pod
vedením Báry Mrázkové. Kromě tradičního velikonočního
občerstvení mohli návštěvníci
ochutnat poctivé zabíjačkové
pochoutky od Milana Reka
a Jaroslava Šouby. Díky krásnému počasí jsme se těšili z vysoké účasti. Závěrem bychom
chtěli poděkovat vám všem za
podporu a těšíme se za rok nashledanou.
VoKu®Ko

A i když náš ronovský Skořápkovník nemůže konkurovat
velikonočním stromům ve větších městech, přesto vám s hrdostí a radostí oznamujeme, že
v letošním ročníku jsme na břízu navěsili celkem 504 kraslic,
a tím jsme opět překonali rekord
z loňského roku, který činil 456
ozdobených vajíček. To by se
však nestalo nebýt vaší pomoci
a také pomoci dětí ze základní
školy, mateřské školy a dětského koutku, které připravovaly
vajíčka od počátku března.

OSLAVA MDŽ V DOMĚ
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Návštěvy solné jeskyně se nám tak zalíbily, že jsme je zařadili
i do dalších programů našeho Koutku.
Děti se na solné kamínky velice těší a maminky září pohodou.
A abychom jsme poznávali i další krásná místa v okolí, vymysleli jsme další výlety, jako je Kočičí hrádek ve Slatiňanech,
zvířátka ve Žleb. Chvalovicích,nebo dětské hřiště v Čáslavi.
Výlety jsme se snažili situovat na úterky, a čtvrtky se těšíme do
galerie, kde se učíme říkanky, tančit a zpívat.
Také vyrábíme nápadité výrobky, kde nás děti vždy překvapí
svou bohatou fantazií.
Jsme rády, že si koutek na hraní užívájí děti i maminky.
A těší nás, když vidíme navazující přátelství nejenom mezi
dětmi. 			
Těšíme se na Vás. Jana a Tamara

Ronovský bál
První březnová sobota letošního roku byla v Ronově
ve znamení Ronovského bálu,
který patří mezi tradiční místní akce. Město Ronov nad
Doubravou společně se základní školou uspořádalo ples, na
kterém se sešli všichni, kteří
mají rádi společenská setkání,
hudbu, tanec a dobrou náladu.
Společenským večerem provázela hudební skupina JEL-BAND, která zahrála skladby
a melodie pro všechny genera-

ce. V předtančení se představila
sólová vystoupení mažoretek
RONDO a celou akci provázelo
promítání fotografií z kulturních i školních akcí.
Organizátoři reprezentačního plesu již nyní slibují uspořádání jeho dalšího ročníku
a děkují všem sponzorům
a podporovatelům. Všichni
příznivci společenských plesů
a dobré nálady se tedy mohou
těšit na další ročník.
RR

Letošní oslava MDŽ v domě s pečovatelskou službou proběhla
15. března. O krásný hudební program se zasloužila členka naší
komise Bára Mrázková se svými žáky ze Základní umělecké školy
J. L. Dusíka Čáslav. Děti zahrály a zazpívaly známé lidové, trampské a pohádkové písně. Celé odpoledne bylo zakončeno milým posezením u kávy s občerstvením. Těšíme se na další návštěvu, která
proběhne již v květnu k příležitosti Svátku matek, kdy vystoupí
děti z mateřské školy.		
VoKu®Ko

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

Program
na květen

Aprílová hudební vystoupení dětského
pěveckého sboru při ZŠ Ronov nad
Doubravou a Hudebního oddílu TJ Sokol
Duben je měsícem radosti
z jara a blížícího se léta. V
Ronově jsme oslavovali hudbou. První dubnovou středu se
v zasedací síni Městského úřadu uskutečnil tradiční Aprílový
koncert. Kromě sólových instrumentálních vystoupení na
klávesy, zobcové flétny a housle jsme přivítali hosta – školní
pěvecký sbor, který zazpíval
ve dvou blocích – nejprve písničky od hudebního skladatele
a vynikajícího pedagoga Pavla Jurkoviče a koncert uzavřel
„Kytičkou lidových písniček“
za instrumentálního doprovo-
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du muzikantů z Hudebního
oddílu TJ Sokol. Hned v sobotu, 8. dubna, pěvecký sbor
s instrumentalisty vystoupil
také v Třemošnici v rámci
kulturního programu doprovázejícího Velikonoční trhy a do
třetice všeho dobrého se mladí
muzikanti předvedli se stejným
programem také před svými
spolužáky z prvního stupně ve
školní jídelně ZŠ. Vystoupení
se žáky připravili a nastudovali pedagogové Karel Rais
a Kateřina Andršová.
Mgr. Kateřina Andršová

otevřeno vždy od 9:00 do 11:30 hod.

Naše poděkování
Chtěla bych se s vámi podělit o krásný zážitek. Náš dům „Pečovák“ navštívil pan profesor Zdeněk Sejček, který nám celé odpoledne vyprávěl o natáčení filmu „Městečko na dlani“. Tento film
se natáčel před 75 lety. Pan profesor vzpomínal nejen na natáčení filmu, ale společně jsme zavzpomínali na prožitá, mladá léta.
V pondělí 6. března se na nás, po dlouhé době, přišel podívat pan
Milan Žanda, který nám ukázal svou sbírku starých pohlednic
z Ronova a blízkého okolí. Tento jeho koníček je jistě finančně, ale
i časové velmi náročný. Všechna čest a chvála, že se o toto ještě
někdo zajímá. Tímto setkáním jsme přivítali jaro a tradičně i MDŽ.
Zima již ztrácí svou sílu a příroda se začíná znovu probouzet. Nás
to již láká ke krátkým procházkám. Přivítejme proto jaro a nezapomeňme na první posly jara.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat za všechny v domě s pečovatelskou službou obou pánům za krásně prožitá odpoledne.
Za DPS Fríblová Olga.

út 2. 5.
čt 4. 5.
út 9. 5.
čt 11. 5.
út 16. 5.
čt 18. 5.
út 23. 5.
čt 25. 5.
út 30. 5.

Výletíme na dětské hřiště v Čáslavi
Tiskneme razítky
Navštívíme Stateček plný zvířátek ve Žleb. Chval.
Vyrobíme květinku pro maminku
Poznáme Kočičí hrádek ve Slatiňanech
Navlékáme korálky
Navštívíme Babiččin dvoreček v Licibořicích
Ostříháme vlásky. Komu? Hádej :)
Poznáváme Ronov, krmíme rybičky
Těšíme se na Vás Leona a Jana

STRUČNÝ PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
v Ronově nad Doubravou
květen – červen 2017

30. 4.

Slet želenohorských
čarodějnic

pořádají skauti

13. 5.

Cyklovýlet

pořádají skauti

20.-21. 5.

Mistrovství mažoretek ČR

pořádá svaz
mažoretek ČR

27. 5.

Fichtl - jízda

pořádají skauti

4. 6.

Vodnické putování

pořádá
VoKu®Ko

17. 6.

80 let skautingu
v Ronově n.D.

pořádají skauti

24. 6.

Svatojánský jarmark

pořádá město

Městečko

na dlani

BRZDY VÁM ZMĚNÍ ŽIVOT
Věděli jste, že City Elefant zastaví díky brzdám z Třemošnice? Mnichov, Oslo, KUALA LUMPUR, Varšava… bezpečnost
cestujících v těchto městech spočívá v rukou našich spoluobčanů, zaměstnanců společnosti DAKO-CZ, jejich metro zastaví
jen díky nim. Tramvaje, lokomotivy i metra po celém světě brzdí bez nehod díky skvělé práci odborníků všech profesí, kteří
zde pracují. Společnost má vlastní vývoj i moderní zkušební
laboratoř a konstrukční pracoviště.
Společnost DAKO-CZ prosperuje a vytváří nová pracovní místa. Tradiční třemošnická společnost nabízí perspektivní zaměstnání
možná právě pro Vás.
Že DAKO-CZ znáte, o tom není pochyb, působí v Třemošnici
již přes 200 let, ale víte jaká je to společnost a co Vám může nabídnout? I při výrobě brzd je potřeba směřovat stále kupředu. Své
o tom ví Jiří, vedoucí dispečer. Ve společnosti DAKO-CZ pracuje
již 4 roky a našel zde po škole své první zaměstnání. „ DAKO-CZ
mi změnilo život, protože to byla jediná firma, která mě zaměstnala
i přes to, že jsem neměl žádnou praxi. Na práci v DAKO-CZ mě
baví to, že každý den řeším něco nového.“

„Poděkování“
V neděli 2. dubna bylo
opravdu krásné počasí. Sluníčko mě vytáhlo z postele,
a abych vyčistil hlavu, vytáhl
jsem po zimě zaprášené kolo
a vyrazil na svou oblíbenou ranní objížďku. Namířil jsem si to
směrem na Třemošnici, Běstvinu, Pařížov, lesem do Moravan,
Kněžic a zpět do Ronova. Nevím, jak pro vás, ale pro mě je
jaro nejhezčím obdobím roku.
Zahrádky jsou pěkně vybar-

vené a připravené na sezonu.
Rozkvétají první jarní květiny.
Vše je takové čisté, voňavé.
V lese překřikující se ptáci vás
utvrzují v tom, že je opravdu
jaro. Tato idylka trvala až do
chvíle, než jsem dorazil k remízu, který se nachází kousek
před Moravany. V minulosti
se sem vozil odpad z nedaleké
obce. V loňském roce osadní
výbor zorganizoval brigádu
a tento nepěkný kout se čistil.

DAKO – CZ, a.s. nabízí širokou škálu zaměstnaneckých benefitů jako jsou:
- Pracovní doba 7,5 hodiny
- 75% příplatek za přesčasy
- 5 týdnů dovolené
- Výkonový bonus až 3000 Kč
- Penzijní připojištění 3%
- Závodní jídelna s dotovaným stravováním 55%
- Zvýhodněné volání pro Vás i Vaše rodinné příslušníky
- Čisté pracovní prostředí
- Kvalitní ochranné pomůcky včetně péče o Váš pracovní oděv
Uplatnění zde najdou NC obráběči, zámečníci, soustružníci,
technici a v neposlední řadě i kontroloři kvality. Na pozici kontrolora se časem vypracovala i Denisa. Ve společnosti DAKO-CZ
začínala jako „hrotařka“. Také jí brzdy změnily život. I přesto, že
je ve firmě 3 roky, začínala na hrotování, přes které se díky její píli
dostala až ke kontrole. Jak sama Denisa dodává: „Je skvělé dělat
práci, která mě baví a kterou jsem vystudovala a ještě k tomu mi
pořád zbývá dostatek času na mé koníčky a na přátele.“
Společnost DAKO-CZ je víc než náš soused. Je to dynamická
perspektivní společnost a díky jejímu významu má Třemošnice
svůj „špendlík“ na mapě světa.
I TYTO LUXUSNÍ VOZY METRA, KTERÉ DODÁVÁ SPOLEČNOST SIEMENS AG, JEZDÍ BEZPEČNĚ DÍKY BRZDÁM
ZE SPOLEČNOSTI DAKO-CZ

Pozvánka
na mistrovstí ČR mažoretek.

Nový člen redakční rady
Redakční rada zpravodaje
Městečko na dlani se rozrostla
o dalšího člena. Je jím Dušan
Holas, který má na starosti obrazovou část novin. Mnozí jej
znáte z kulturních nebo sportovních akcí města s fotoaparátem v ruce. Jak on sám říká:
„Fotografování je můj koníček
a jsem rád, že mohu svými
úlovky obohatit ronovský tisk.
Spolupráce začala už v roce
2015, kdy se měnil vzhled novin. Pracuji také v teamu na
propagační materiály města
a jsem velice rád, že se nám
povedly například turistické vizitky, obaly na čokoládu a další.
Nyní připravujeme letáčky Ronova a jiné věci.“ Pan Holas je
i zakladatel zdejšího fotoklubu
a mnohým neunikla fotosoutěž,

ré jsme mohli věnovat na jiné
účely.
Již ze zásady se nezabývám
anonymními dopisy. Psaní takovýchto dopisů považuji za
jednu z nejubožejších charakterových vlastností lidí. Kdyby
chtěl někdo poukázat na dotyčného, asi bych udělal právě tu
pověstnou výjimku, která potvrzuje pravidlo.
Ještě jednou děkuji za pěkné
ráno.
Marcel Lesák

O to více mě překvapilo
zjištění, že sem někdo vyvezl
opravdu velké množství stavebního odpadu a bioodpadu.
Vytvořil zde opravdu nádherné zákoutí. Dotyčnému bych
chtěl za jeho počin touto cestou poděkovat. Jelikož jsme
jako obec vlastníci tohoto pozemku, jsme povinni ze zákona
tuto černou skládku odstranit.
Nyní nás to bude stát nemalé
úsilí a finanční prostředky, kte-

kterou klub uspořádal. „Soutěž
se povedla, přišlo 60 fotografií
a hlasovalo více jak 600 lidí.
S účastí a aktivitou občanů
jsem byl velice spokojen.“ Dodává autor soutěže. Na Dušana
musíme také prozradit, že je
jeden z členů skupiny, která
sestavila knihu, jež pojednává
o současném i minulém životě
Ronova, a která bude pokřtěna na Svatojánských trzích
24. června 2017.

16. hodiny. Mistrovství republiky se uskuteční v tělocvičně
základní školy.

V letošním roce se opět uskuteční v Ronově nad Doubravou
finalová soutěž mistrovství ČR
mažoretek v individuálních
soutěžích. Ve čtyřech věkových skupinách a čtyřech disciplínách se představí nejlepší
soutěžící ze zemských postupových kol. V sobotu 20. května se od 9.oo hodin uskuteční
slavnostní zahájení šampionátu a následovat budou soutěže
jednotlivců a dvojic v klasické
mažoretce. Vyhodnocení prvního dne s vyhlášením mistrů
ČR bude kolem 17 hodiny.
V neděli 21. května od 9. hodin
budou zahájeny soutěže s rekvizitami. Ukončení šampionátu
a předání mistrovských titulů
ze druhého dne bude kolem

Otcovská dovolená
hrazuje péči rodičů. V případě
druhé možnosti je však stanovena podmínka věku dítěte, které
nesmí dosáhnout 7 roku věku.
Výše otcovské za jeden kalendářní den bude činit 70 % denního vyměřovacího základu, tedy
stejně jako u žen na mateřské.

Novela zákona přináší samozřejmě i jiné změny. Mezi ty,
které stojí za zmínku, patří především zmírnění podmínek pro
vznik nároku na sirotčí důchod
a zvýšení výše nemocenského za kalendářní den na 100%
denního vyměřovacího základu

za splnění podmínek stanovených zákonem.
Pokud bude novela zákona
schválena i druhou komorou
Parlamentu – Senátem, a novela zákona tak bude přijata,
přiblížíme se standardní právní
úpravě v této oblasti.

Připravili: čech/partners,
advokátní kancelář
JUDr. Ondřej Čech,
Ph.D., advokát
Anna Rozmánková

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

a řadí se tak do horní částí žebříčku, ale státy jako Nizozemí a Řecko nabízí dny pouze
2 a Itálie dokonce jen 1.
Současná česká právní úprava takovou možnost pro tatínky
neupravuje. Peněžitou pomoc
v mateřství nebo rodičovský příspěvek mohou otcové čerpat, ale
jen místo matky dítěte. Matka
má nárok čerpat peněžitou pomoc v mateřství po dobu 28 týdnů a její výše činí 70 % denního
vyměřovacího základu.
Co je tedy obsahem nové
úpravy? Jaké jsou podmínky pro
čerpání peněžité pomoci?
Nástup na otcovskou dovolenou musí nastat v období
6 týdnů ode dne narození dítěte, nebo ode dne převzetí dítěte
do péče. Nárok tak nebude mít
pouze pojištěnec, který pečuje
o vlastní dítě, ale také pojištěnec,
převzal-li dítě do péče, které na-

a d v o k á t n í

Novopečení tatínkové budou
mít možnost využít týdenní dovolenou po narození potomka.
Poslanci schválili týdenní otcovskou dovolenou v rámci
návrhu novely zákona o nemocenském pojištění. Cílem nové
úpravy jsou tzv. prorodinná
opatření. V případě otcovské
dovolené jde zejména o posílení vazby mezi dítětem a jeho
oběma rodiči.
Na základě žebříčku OECD
z roku 2015 byla Česká republika, spolu s dalšími osmi vyspělými státy, zemí, jejíž legislativa „otcovskou“ neumožňovala.
Nejdelší dovolenou naopak otcové mají možnost čerpat v Jižní Koreji a Japonsku, a to až
v délce 53 týdnů. Co se srovnání v rámci EU týče, nestojí si
Česká republika špatně. Francie například umožňuje otcům
dovolenou v délce 28 týdnů,

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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Městečko

Harmonogram svozu odpadů
od 1. 4. 2017:

Společenská kronika
Narodili se:
Matyáš Hnátnický, Ronov n.D. 567
Ondřej Němec, Ronov n.D. 204
Životní jubileum oslavili:
Jana Buchníčková, Ronov n.D. 323
Marie Pospíšilová, Ronov n.D. 409
Jaroslav Pekárek, Ronov n.D. 297
Jan Holas, Ronov n.D. 417
Vladimír Kutílek, Ronov n.D. 176
Jiří Švec, Ronov n.D. 464
Josef Lebduška, Mladotice 73
Blažena Jeřábková, Ronov n.D. 311
Marie Kosinová, Ronov n.D. 56
Anna Souradová, Ronovn n.D. 232

70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
80 let
85 let
95 let

Zlatou svatbu v kruhu rodinném oslavili Václav a Květoslava
Frýdovi, Ronov n.D. 208
Zemřeli:
Josef Čálek, Ronov n.D. 342 ve věku
Božena Pejřilová, Ronov n.D. 110 ve věku

na dlani

86 let
96 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 Růžičkové za milou návštěvu.		
Marie Pospíšilová
Děkuji Městskému úřadu a SPOZ v Ronově n.D. za hezký dárek
k mým narozeninám a milou návštěvu paní Mgr. Auersvaldové
a paní Pavlíkové. 			
Jaroslav Pekárek
Děkuji SPOZ a Městskému úřadu v Ronově n.D. za hezký dárek
k mým narozeninám a milou návštěvu paní Semrádové.
Jan Holas

Svoz popelnic domovního odpadu v Ronově nad Doubravou, Mladoticích a Moravanech: Svozovým dnem je je středa
v sudý týden.
5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7.,9.8., 23.8.
6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 27.12.
Svoz biologického odpadu v Ronově nad Doubravou, Mladoticích a Moravanech:
Svozovým dnem je je středa v lichý týden.
12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8.,
13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11.
Svoz plastů:
1x týdně v pondělí
Svoz papíru:
1 x za 14 dní v úterý v sudý týden
Svoz skla:
1 x za 4 týdny ve čtvrtek
Svoz nápojových kartonů
(sešlápnuté kartony házejte do kontejneru na plast)

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA

Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání, květinu a dárek k mému jubileu. Zvláště
děkuji paní Semrádové a paní Pavlíkové za milou návštěvu.
Marie Kosinová
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání, květinu a dárek k mému životnímu jubileu.		
Anna Souradová

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

č. Z - 244/19/2017
vyřazení z evidence kontroly usnesení zastupitelstva města
č.:
Z – 212/16/2016; Z – 213/16/2016; Z – 215/16/2016;
Z – 216/16/2016; Z – 217/16/2016; Z – 218/16/2016;
Z – 219/16/2016; Z – 220/16/2016; Z – 221/16/2016;
Z – 222/16/2016; Z – 223/16/2016; Z – 224/16/2016;
Z – 225/16/2016; Z – 226/16/2016; Z – 227/16/2016;
Z – 228/16/2016; Z – 229/16/2016; Z – 230/16/2016;
Z – 231/16/2016; Z – 233/16/2016; Z – 234/17/2016;
Z – 235/17/2016; Z – 236/17/2016; Z – 239/17/2016;
Z – 240/18/2017; Z – 241/17/2017; Z – 242/17/2017;
Z – 242/17/2017 z důvodu jejich splnění

Č. Z – 246/19/2017
přidělení veřejné zakázky na stavební akci:
Zateplení a výměna zdroje vytápění tělocvičny ZŠ Ronov
nad Doubravou firmě, která nejlépe splnila požadavky zadavatele:
Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o., Jungmannova
330, 539 01 Hlinsko, IČ: 27536505, DIČ: CZ27536505
Č. Z – 247/19/2017
uzavření smlouvy o dílo se Stavební firmou Libor Jindřichovský s.r.o., Jungmannova 330, 539 01 Hlinsko, IČ:
27536505, DIČ: CZ27536505 na stavební akci:
Zateplení a výměna zdroje vytápění tělocvičny ZŠ Ronov
nad Doubravou

příroda vám to vrátí

Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově nad Doubravou za blahopřání
a dárek k mému životnímu jubileu. Současně děkuji paní Hromádkové a Semrádové za milou návštěvu.
Vladimír Kutílek
Rád bych touto cestou poděkoval SPOZ a MěÚ v Ronově n.D. za
hezké blahopřání a milý dárek k mému životnímu jubileu. Můj dík
patří i paní Růžičkové a Pavlíkové za jejich milou návštěvu. Byl
jsem příjemně překvapen a srdečně děkuji.
Jiří Švec

A/ S c h v a l u j e

Č. Z – 245/19/2017
odložení projednání zřízení funkce druhého místostarosty
města na jednání ZM, které se bude konat dne 6. 4. 2017

Svoz nebezpečného odpadu
27. 04. 2017, další termín bude vyhlášen

vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

USNESENÍ z 19. jednání zastupitelstva
města Ronov nad Doubravou,
konaného dne 2.3.2017

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

Č. Z – 249/19/2017
poskytnutí slevy na základě dlouhotrvajícího bezproblémového nájemního vztahu se stávajícími nájemníky ve výši
10 % z odhadní ceny jednotlivých bytů v bytovém domě č.p.
418 Ronov nad Doubravou stanovené ve znaleckém posudku vypracovaném JUDr. Marií Teuflovou z Chotěboře
Č. Z – 250/19/2017
zásady prodeje bytů v bytovém domě č.p. 418 Ronov nad
Doubravou stanovené ve znaleckém posudku vypracovaném JUDr. Marií Teuflovou z Chotěboře

www.elektrowin.cz

Děkujeme MěÚ a SPOZ za blahopřání, květiny
a dárek k naší zlaté svatbě. Poděkování patří
také paní Pavlíkové a paní Růžičkové za příjemnou a milou návštěvu.
Květoslava a Václav Frýdovi
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově nad Doubravou
za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu. Zvláště děkuji paní Hromádkové za milou
návštěvu.		
Josef Lebduška

Představujeme výbory
a komise - Osadní výbor
Hlavní činností osadního
výboru MČ Moravany je organizace veřejného života v
místní části a její kontakt s
Městským úřadem v Ronově
nad Doubravou. Jako příklad
budiž uvedena rekonstrukce
okolí autobusové zastávky a
společenských prostor v budově bývalé hasičské zbrojnice vč. přilehlé pergoly.
Osadní výbor se schází v
počtu pěti členů, jmenovitě
Petr Morava st., Petr Morava
ml., Lubomír Kučera, Pavel
Novák a Martin Kužel, přibližně čtyřikrát do roka nebo
podle momentální potřeby.
Dopady na život v místní
části má činnost osadního
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výboru veskrze pozitivní, pozorovatelné zejména při jím
pořádaných společenských
akcích např. na Silvestra či
o jiných svátcích, jichž se
účastní s oblibou řada obyvatel jak místních, tak přespolních či z řad chalupářů.
Ve jménu plánů do budoucna udržel by osadní výbor
rád svůj stávající statut a úroveň jím pořádaných akcí jak
investičních, tak společenských. Zůstane-li kvalita komunikace s MěÚ Ronov n.D.
a jeho přízeň stejná, jako dosud, hledí osadní výbor místní
části Moravany do budoucna
s nadějí a optimismem.
mk

Blátivou cestu spojující Nádražní ulici a sídliště Pod Nádražím
nahradil nový chodník i s veřejným osvětlením.

1/2
Č. Z – 251/19/2017
prodej hromadné akcie, která zahrnuje 25 kusů kmenových akcií na majitele každá o jmenovité hodnotě 1 000,Kč akciové společnosti ČSAD BUS Chrudim, na Ostrově
177, IČO: 60108835
Č. Z – 252/19/2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017
B/ P o v ě ř u j e
č. Z - 248/19/2017
starostu města podpisem smlouvy o dílo se Stavební firmou
Libor Jindřichovský s.r.o., Jungmannova 330, 539 01 Hlinsko, IČ: 27536505, DIČ: CZ27536505 na stavební akci:
Zateplení a výměna zdroje vytápění tělocvičny ZŠ Ronov
nad Doubravou
C/ B e r e n a v ě d o m í
č. Z - 243/19/2017
informaci o činnosti rady města od 16. jednání zastupitelstva města
C/ U k l á d á
č. Z - 253/19/2017
účetní města zpracovat rozpočtové opatření č. 1/2017 do
upraveného rozpočtu města s termínem do 31.3.2017

UPOZORNĚNÍ

Městský úřad Ronov nad Doubravou – matrika oznamuje, že
v termínu od 23. 7. 2017 - 6. 8. 2017 se z důvodu organizačních změn úřadu nebude oddávat. Termín 22. 7. 2017 je možný
pouze po předchozí telefonické dohodě na telefonu 608725171.

Městečko

na dlani

Letecká válka nad Železnými horami 1939-45
Západní hřeben Železných
hor vystupující nečekaně z polabské roviny byl “pastí“ pro
nepřipravené letce. Lesem pokryté hory proto dosud ukrývají několik smutných příběhů
z období 2. sv. války, kdy české
nebe sloužilo k leteckému výcviku německým okupantům.
První havárii zmiňuje souhrnné týdenní Situační hlášení Okresního úřadu Čáslav
z 23. září 1941 pro Oberlandrat v Kolíně. Havárie letadla,
vedle 12 prasat nakažených
červenkou a 18 včelích úlů
s infekční varroázou, byla je-

tak 20-30 metrů dál nahoru do
lesa. Náhodou jsem byl u toho,
ale mě tenkrát ještě nebylo
osm, takže to vidím po těch letech jako kluk, Ale jako kluci
jsme u ničeho nesměli chybět.
Dokaď nás nevyhnali.
Letadlo tady přes Lipovec
už letelo nízko, přelítlo nízko
nad barákem, přímo tady jak
bydlel kronikář, takže oni mu
přelítli přímo nad barákem,
proto on to taky viděl hned.
To bylo navečír, vona padla
mlha, takže možná letěli nad
barakém padesát metrů, a najednou tady takový hory, takže

dinou zprávou v hlášení. Zpráva uvádí, že dne 14. září 1941
v 7.30 hodin se u Licoměřic
zřítilo při cvičném letu letadlo
z Pardubic. Nárazem do země
bylo úplně zničeno. Čtyři
zranění členové posádky byli
sanitním autem převezeni do
nemocnice v Čáslavi. Poznámka na konci zprávy doplňuje,
že následující den jeden člen
posádky zraněním podlehl.
Událost byla ihned oznámena
Velitelství německého četnictva v Kolíně a letecké základně v Pardubicích. Německé
četnictvo a Vojenská komise
z Pardubic také na místě havárie zajistily další vyšetřování.
Na havárii vzpomínal kronikář Jaroslav Šindelář v dodatečném zápisu z r. 1977 do
Pamětní knihy obce Lipovec
pod nadpisem Havarie letadel
v r. 1944: „ …začátkem června havárovalo německé letadlo
v lese nad “Habřinou“, asi 200
m směr Chválovice od nynějších dolu u Litoměřické hájenky a mělo 12 členů posádky.
Ten den byla velmi nízká oblačnost. Letadlo letělo velice
nízko. Viděl jsem ze dvora jak
na okamžik vylétlo z mraků a v
tom zapraskal les. Bylo jasné,
že havárovalo. V okamžiku lidé
utíkali k lesu a já také. Letadlo
dopadlo do lesa docela nízko
v kopci, smrky byly zpřeráženy. Mimo pilota, kterému se
nic nestalo, byla celá posádka
zmrzačena, hlavně nohy uráženy. Byla občany donešena do
sálu hostince v Licoměřicích.
Ronovský obvodní lékař Dr.
Šereda byl již přítomen a po
přijetí německého lékaře byla
posádka ještě živá odvezena
do Čáslavské nemocnice.“ (citováno dle originálu, bez úprav
pravopisu). Drobné nepřesnosti v datu a počtu osob snad lze
přičíst časovému odstupu.
Při listování kronikou Lipovce vzpomínal v únoru 2017
pan Zdeněk Brom (*1937):
„…první havárie se stala přímo nad Licoměřicema, když se
zajede k lesu, tam se rozdvojujou cesty, jedna jde k hájence,
jedna k Chválovicům, tak asi

oni to do toho frkli. Tam mezi
stromy a až do země. Bylo to
hodně zničený, samozřejmě.
Tak jak to spadlo, hned, to
tam všichni běželi, to tam bylo
hodně lidu. vona to byla taková rána, tenkrát ve vesnici byl
klid, ani auto nezavrčelo. A byl
jsem tam, když nosili ty vojáky, to byli důstojníci všechno
a jeli z fronty do Německa na
dovolenou, domů k rodinám.
Všechno chlapy vysvátkovaný,
každej měl diplomatku, to bylo
vidět, že jsou to všechno vyšší
důstojníci. Místní chlapi je začali tahat ven, vytáhli je, dávali
na nosítka, to bylo několik nosítek, nevím kde se tam ty nosítka vzaly, a nosili je do horní
hospody do sálu, někerý naříkali, někerý ani nemluvili. Leželo jich tam možná šest nebo
osm. Přijel potom doktor Šereda, ten měl ordinaci v Ronově
za poštou, a to už je odváželi
do Čáslavi.“
Úřední detaily heslovitě
zmiňuje formulář německého
letectva tzv. Verlustmeldung
z 17. září 1941. K dni
13. 9. 1941 uvádí totální ztrátu (100%) stroje Junkers W 34
výrobního čísla 454 od školní
jednotky Schule/Fliegerausbildungsregiment 32 (zkr. Sch/
FAR 32). Při havárii byl zraněn
pilot Uffz. Geldmacher, palubní radista Fw. Placke a Gefr.
Schnückel. Místo ztráty je
uvedeno “Pardubice“, příčina
nebyla hlášena. Rozpaky vzbuzuje jednak chybné datum, ale
zejména další Verlustmeldung
z 8. 1. 1941, zřejmě doplňující
původní záznam. Opravený dokument neobsahuje jednotku,
ale dále správně uvádí datum
14. září, doplňuje příčinu havárie “vynucený náraz do
země“ a mezi
zraněnými
je jako první
zapsán ještě
pozorovatel,
meteorologický
asistent Churwat.
V evidenci válečných hrobů

je veden Gefr. Franz Charwath
(*17. 04. 1920, St. Pölten),
který zemřel 13. 9. 1941 v lokalitě “Irschawetz“. Možná jde
o zkomolený název blízké
obce Zbyslavec.
Jednomotorový, celokovový
stroj Junkers W 34 byl vyráběný od r. 1927 původně jako
dopravní. Celkem vzniklo asi
2000 kusů a polovinu dostalo
vojenské letectvo Luftwaffe,
kde většinou sloužily k výcviku. Unikátní nález výrobního
štítku na místě havárie přináší
ještě další detaily o havarovaném letadle. Stroj W 34 číslo
454 byl vyroben v říjnu 1936
v licenci u fy. Henschel v poslední verzi W 34hi s výkonnějším motorem BMW 132
Hornet s dvoulistou vrtulí.
Zprvu obdržel civilní inatrikulaci D-ODUU, ale zřejmě
byl brzy zařazen k vojenskému letectvu a nově obdržel
vojenské, kmenové označení
ND+YI černě namalované na
bocích trupu. Možná byl přidělen rovnou k letecké škole FFS
B Oldenburg, přímému předchůdci budoucí Sch/FAR 32.
Označení Sch/FAR 32 získala
škola v rámci celkové reorganizace výcviku v dubnu 1939
a od září 1939 působila v Pardubicích. Jen 14 dní po havárii u Licomeřic dne 1.10.1941
opět změnila název na konečný FFS A/B 32, se kterým vydržela až do zrušení v lednu
1944. S intenzivním výcvikem
u Sch/FAR 32 resp. FFS A/B
32 v Pardubicích, Chrudimi,
Zbraslavicích nebo Skutči je
spojena také většina leteckých
havárií v regionu.
Další dvě německá letadla
se zřítila 27. prosince 1943
a 4. února 1944 u Zbyslavce
a smutnou řadu uzavřela havárie 5. února 1944 ve svahu
mezi Třemošnicí a hradem
Lichnice.
Kronikář Lipovce zaznamenal
i další stranu letecké války:
„již v roce 1943 se ve zdejších
lesích skrývali dva utečneci,
zajatci Ivan Jemeljan a Sergej
Matrasov, třetí Konstantin
Korovin přibyl zanedlouho.
Gestapo o tom vědělo, ale prohlídky lesů byly bezúspěšné.“
Když byl večer 26. října 1944
z letadla Lisunov Li-2 omylem do polí u Lovčic vysazen
dvanáctičlenný sovětský parašutistický oddíl Mistr Jan Hus,
právě tito uprchlí ruští zajatci
ještě během noci parašutisty ukryli a později je spojili
s obyvateli Lipovce. V lesích
nad Lipovcem zůstala jen
čtyřčlenná skupina sovětských
parašutistů, zbytek oddílu vedený kapt. Alexandrem Vasiljevičem Fominem odešel do
místa původního určení na Vysočinu. Neustále měnil lesní
úkryty, přesto bylo 26.března

1945 u osady Leškovice nedaleko Habrů jeho vedení vypátráno německými policejními
jednotkami. V následném nočním boji padlo 5 sovětských
parašutistů včetně velitele
A. V. Fomina a dvou českých
partyzánů. Skupina pod velením Nikolaje Vladimiroviče
Kolesnika zanechaná v Železných horách se postupně rozrůstala o ruské i české uprchlíky. V listopadu 1944 se zde
v noci opět objevila sovětská
letadla a u Zbyslavce shodila
na padácích 14 pytlů zbraní
a zásob. Podpora partyzánů
přímo vedla k drastické policejní akci. Ráno 19. prosince
1944 bylo v Lipovci a Licoměřicích zatčeno 106 mužů.
Výslechům Gestapa, věznění
v Terezíně a tamní tyfové epidemii podlehlo 30 zatčených
mužů.
Kronika Třemošnice zmiňuje ještě další dramatické
události letecké války: „Dne
28. prosince 1944 podnikla americká letadla nálet na
Kolín, při němž patrně omylem nebo nedopatřením byly
svrženy pumy i u obce Žleby
a Licoměřice.“ Nepochybně
totožný dopad leteckých pum,
ovšem s odlišným datem, uvádí detailně i kronika Lipovce:
„Dne 25. srpna (1944 pozn.) při
návratu z bombardování Pardubic, bylo shozeno pro odlehčení
9 bomb … na „Černém“ přímo
v silnici vedoucí do Podhořan,
as 5 metrů za mostem vybuchla jedna… Detonací a tlakem
vzduchu vytlučeny byly okenní tabule v některých bytech.
Svolána pracovní povinnost na
zaházení jámy na silnici…“
(zkráceno). Dne 24. srpna 1944
(datum v kronice Lipovce musí
být o jeden den chybné) byly
skutečně americkými bombardéry ze základen v jižní Itálii
(15. letecká armáda US Army)
napadeny rafinérie a letiště
v Pardubicích a rafinérie v Kolíně. Trasu bombardovacího
svazu lemovalo několik náhodných odhozů bomb, mimo
jiné byla bombardována Chrudim. Po půl roce 28. prosince 1944 se nálet na Pardubice
a Kolín opakoval, dále byly cílem ještě rafinérie v Kralupech
n/Vltavou a Roudnici n/Labem. Trasu letu i tentokrát lemovaly nouzové odhozy. Mezi
příležitostnými cíli se tak objevil Nymburk nebo Světlá n/
Sázavou. Letiště v Chrudimi
s odstavenými šestimotorovými dopravními Me 323 Gigant
se stalo cílem útoku amerických stíhaček, podobně jako
několik vlaků a železničních
stanic na Vysočině. Nelze
proto jasně určit, při kterém
z těchto náletů došlo k odhozu
bomb a který kronikářský záznam je správný.

STARŠÍ A MLADŠÍ PŘÍPRAVKY

ZAHAJUJÍ JARNÍ SEZONU 2016 - 2017
Kategorie starší a mladší přípravky zahajují jarní sezonu. Na domácím hřišti se představí 9. 4. , 30. 4. a 28. 5. 2017 vždy od 9:00h.
Srdečně Vás všechny zveme na tyto soutěžní klaní na naše hřiště.
Hráči, trenéři a výbor SK Ronov nad Doubravou
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Městečko

Z hrotařky jsem se vypracovala na kontrolora kvality
a stále mi zbylo dost času na přátele a koníčky.

na dlani

Denisa K.

• PRODEJ nemovitosti
• VÝKUP nemovitosti
• ODDLUŽENÍ nemovitosti

Kontrolor

BRZDY VÁM ZMĚNÍ ŽIVOT
NEVÁHEJTE A STAŇTE SE NAŠÍM NOVÝM KOLEGOU!
Pracovní doba 7,5 hodiny

Penzijní připojištění 3 %

75% příplatek za přesčasy

Pět týdnů dovolené

Závodní jídelna s dotovaným
stravováním 55 %

Zvýhodněné volání pro Vás
i Vaše rodinné příslušníky

Výkonový bonus až 3 000 Kč

Čisté pracovní prostředí

Zajišťujeme Vám kvalitní
ochranné pomůcky

Zajišťujeme a pečujeme
o Váš pracovní oděv

ZAVOLEJTE NÁM NA 605 222 622,
NAPIŠTE NA PRACE@DAKO-CZ.CZ
NEBO SE ZASTAVTE (BEZ DOMLUVY)
KAŽDOU STŘEDU OD 14 HODIN (NÁBOROVÝ DEN)

Blanka Moravcová Váš makléř pro tuto lokalitu

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

WWW.DAKO-CZ.CZ

170213_DAKO_Nabor_Tremosnicke_novinky.indd 1

16.03.17 10:41
Volnočasová
Kulturní Ronovská Komise (VoKu®Ko)

Kde: po hrázi Nového rybníku
Kdy: 4. 6. 2017
Čas: od 14.00 hodin
Start: palouček „Mělčina“
Čeká vás bohatý program plný her, kvízů a soutěží
včetně opékání špekáčků v cílové stanici.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!
Těší se na vás pohádkové a vodní bytosti 

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
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náklad 720 ks,
vychází dne 25. 4. 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. 6. 2017,
příspěvky zasílejte na
knihovna@ronovnd.cz,
RR – redakční rada

