Městečko na dlani
Zpravodaj Ronova nad Doubravou, Mladotic a Moravan

SLOVO
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Vážení spoluobčané,
přestože léto ještě oficiálně nezačalo, poslední
květnové dny se nám teploty vyšplhaly k magickým
30°C. Připomněly nám,
že se nacházíme v oblasti s poměrně výrazným
suchem, což můžete sledovat na webových stránkách www.intersucho.cz.
Chtěl jsem vás odkázat
na možnost získání dotace
na využívání dešťové vody
viz www.dotacedestovka.
cz. Bohužel od otevření
výzvy neuplynulo ani pár
dní a stránky nám hlásí, že
peníze alokované na tuto
výzvu jsou vyčerpané.
Z tohoto je vidět, že získat
dotaci není někdy jednoduché. O to více mě těší,
že se podařilo sehnat 50%
dotaci na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení z programu
EFEKT 2017. O tuto dotaci
jsme neúspěšně žádali již
v loňském roce. Do zimy
bychom se mohli dočkat
osvětlení stejné barvy
po celém Ronově, a hlavně budeme šetřit energii.
V květnu byla zahájena
rekonstrukce
chodníku
okolo kostela sv. Vavřince.
Po dokončení dláždění dojde k umístění soch v průčelí kostela. Umístění soch
bude v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Oddělení kultury a památkové
péče. S tímto odborem byla
konzultována i možnost
umístit sochy na jiném místě, například v parku vedle
sochy p. Marie. S tímto
však odbor nesouhlasil.
Počátkem června začne
největší akce tohoto roku,
rekonstrukce střechy, zateplení a výměna zdroje vytápění tělocvičny ZŠ, která
potrvá až do konce října.
V letošním roce bychom
měli ještě realizovat rekonstrukci uličky ke školce. V případě, že by tato
rekonstrukce neproběhla,
byli bychom pravděpodob-
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Vyšla nová kniha
ŽIVOT V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU – současnost a minulost
V červnu letošního roku
město Ronov nad Doubravou vydalo zbrusu novou
knihu, která vznikla na základě poskytnutých, dnes
již historických, fotografií.
Díky těmto snímkům se podařilo shromáždit opravdu
unikátní sbírku vypovídající o bohatém kulturním
a společenském životě v našem městě.
Nejedná se o knihu mapující či popisující historii
města, nýbrž o fotoknihu
doplněnou o vzpomínky.
Hlavním cílem bylo porovnat dobu minulou s přítomností. Snímky mnohých
míst ukazují, jak Ronov
vypadal dříve a jak vypadá
nyní. Celá řada fotografií
byla pořízena na kulturních
a společenských akcích.
Objevují se zde známé tváře našeho města. Nalezneme zde i celou řadu osob,
které již bohužel nejsou
mezi námi. I to byl důvod,
proč kniha vznikla. Nikdy
bychom neměli zapomínat
na naše sousedy, spoluobčany, kteří tu s námi žili a žijí.
Každý z nás totiž zanechává
nesmazatelnou stopu v historii města, v němž působí.
Čtenáři - pamětníci možná odhalí chyby, nedostatky
či opomenutí ve zpracování
této fotoknihy. Povzneste
se nad tím a buďte prosím

ně nuceni vzhledem k neutěšenému technickému stavu tento
chodník pro veřejnost uzavřít.
V plánu je i rekonstrukce částí
chodníků v Mladoticích.
Před sebou máme nejhezčí
část roku. Dovolte mi, popřát
vám pěkné prázdniny i dovolenou. Doufám, že se vám počasí
vydaří a letní čas si užijete.
Váš starosta
Ing. Marcel Lesák

shovívaví. Naším největším
přáním je, aby se kniha stala
průvodcem ke vzpomínkám,
případně milým dárkem Vašim blízkým.

Velký dík patří všem spoluobčanům i spolkům, kteří zapůjčili spoustu snímků ze svých
soukromých alb a tím přispěli
ke vzniku této publikace.

Přejeme všem, dětem i dospělým,
krásné prožití letních prázdnin
a tu nejlepší dovolenou s hezkým
počasím.
Redakční rada

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Upozorňujeme občany, že z organizačních důvodů Městského úřadu v Ronově nad Doubravou bude
ve dnech 24. července až 4. srpna 2017 uzavřena kancelář pokladny a matriky (platby v hotovosti proto nebudou
v tuto dobu možné).

Kniha „Život v Ronově
nad Doubravou – současnost
a minulost“ je volně v prodeji za 320,- Kč v místní
knihovně.

Město Ronov nad
Doubravou a tým autorů
Stanislava Smolová,
Dušan Holas,
Kateřina Francová

Uvnitř novin naleznete
l Jak se jmenuje vyhlídka na Lichnici
se dočtete na straně 2
l Jedlé kaštany v Ronově? Více také na straně 2
l Kdo byl skladatel Adolf Cmíral
se dozvíte na straně 3
l Ze života mateřské školy na straně 4
l Jaké jsou novinky na základní škole na straně 5
l Sportovní úspěchy na straně 7
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Z pohádky do pohádky, aneb třetí ročník vodnického
putování, které bylo skutečně „vodnické“
Neskrývané
nadšení,
jiskry radosti v dětských
očích a ohromný zápal
do soutěží a úkolů – tím
vším bychom mohli charakterizovat letošní vodnické putování, které se
uskutečnilo 4. června
na Novém rybníku.
Tuto akci jsme ke dni
dětí uspořádali již po třetí, bohužel letošní ročník
poznamenalo deštivé počasí a tak bylo na rybníku
o trochu více vodníků než
je obvyklé. Přesto jsme se
radovali z poměrně vysoké účasti z řad místních
obyvatel, ale i ostatních
návštěvníků, kteří naše putování cíleně vyhledávají.

Velice vám všem děkujeme.
Malí pohádkoví odborníci se vydali na důvěrně známou trasu po hrázi rybníku
ve 14.00 hodin. Na cestě
bylo pro malé dobrodruhy
připraveno celkem dvanáct
zastavení. Na své pouti děti
potkaly čarodějnici, pytlačku, vílu, bludičky, meluzíny, Marfušku, včelku
Violku, za humny čekajícího draka, princezny
a samozřejmě slovutného
vodníka Ouličku. Nedělní
putování bylo zakončeno
opékáním buřtů.
Náš obrovský dík patří všem pohádkovým
postavám
a
ostatním

Vyhlídka na Lichnici byla
oficiálně otevřena a pokřtěna
V pondělí 22. května 2017 se
konalo oficiální otevření rozhledny na Lichnici. Vyhlídka
byla pokřtěna jménem „Milada“. Této události se zúčastnili
starostové, zástupci firem i několik desítek přihlížejících.

Slavnostní akt zahájil starosta města Třemošnice Miroslav
Bubeník. Následně se ujal slova
předseda Mikroregionu Železné hory a starosta města Ronov
nad Doubravou Marcel Lesák.
Děti ze ZŠ Třemošnice,
vystoupily s krátkým divadelním představením pověsti
o kruté panně Miladě, která se
stala inspirací při hledání jména
pro rozhlednu.
Po vystoupení následoval
křest. O ten se postarali zástupci
Pardubického kraje Roman
Línek a René Živný.

K nové rozhledně vede dřevěné schodiště. Je vysoká deset
metrů a tvořena je z 15 dřevěných a 48 železných schodů.
Umístěna je na třech ocelových
pilířích ukotvených do betonového základu. Dva pilíře jsou

Člověk, jehož rodina má
ronovské kořeny, přinesl
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ze Svazu žen a Miroslavu
Kozlovi za jeho ukázku létajících modelů.
Tak za rok na viděnou.
Vokurko

Letošní krásné počasí
brzkého léta nám umožnilo s dětmi zrealizovat
několik krásných výletů.
Podařilo se dobýt Kočičí
hrádek ve Slatiňanech,
navštívit Babiččin dvoreček a Dědečkovu oboru
v Licibořicích a zamlsat si trošku medu přímo
od včeliček.

plný zvířátek ve Žlebských Chvalovicích a výstup na hrad Lichnici. Více
informací o Nás a plánovaných akcích naleznete
na www.facebook.com/
kouteknahrani. Budeme
rádi, pokud se rozhodnete
k nám připojit či 5. září
s námi zahájit novou sezónu. Těšíme se.

V koutku s dětmi tvoříme malá umělecká dílka,
hrajeme si, cvičíme a i říkanku si přidáme.

Chtěla bych za sebe
i všechny pravidelně chodící maminky poděkovat
Janě. Děkujeme za tvou
obětavost, čas a všudypřítomný úsměv. Ať se vám
ve školce daří.
Těšíme se na Vás
Tamara a Jana

O prázdninách je koutek uzavřen. Máme však
v plánu nějaký ten malý
výlet. Čekají nás Stateček

Plánované akce na Lichnici:
30. června – 1. července

Motýlkové – David Breite (noční
i denní) a Tajemná noc na Lichnici
– přespání dětí ze Třemošnice

5. – 8. července

Šerm, hry, tanec, dobové šarvátky
(8. července vstup pouze na akci)

15. července

Folk na Lichnici (od 12 hodin vstup
pouze na festival)

16. červenec

Bylinkobraní a čtení o Lichnici

22. července

Výstava - Doba monarchie a začátek 1. republiky (motorky, kola, flašinetář) (od 13 hodin vstup pouze
na akci)

29. – 30. července

Mistr kat a lukostřelba

6. srpna

Lukostřelba

12. srpna

Ezoterická Lichnice (od 13 hodin
vstup pouze na akci)

19. srpna

Lichnice dětem - pohádková Lichnice, rozloučení s prázdninami (od 16
hodin vstup pouze na akci)

28. září

Šerm - Beřkovští ze Šebířova

nosným prvkem vyhlídkových
podest. Třetí pilíř je opěrným
bodem pro spirálovité schodiště. Celá konstrukce je smontována ocelovými šrouby a je
vyrobena tak, aby neodrážela
sluneční paprsky. Tato konstrukce však není vzhledem
k ochraně památky spojena se
zdivem hradní věže.
Při pěkném počasí je vidět nejen nejbližší okolí Železných hor, ale také
Čáslav, Kutná Hora, Kolín
a někdy dokonce i Bezděz
a Milešovka.

Zaujalo nás
Mnozí, kteří procházíte
Nádražní ulicí, jste si jistě všimli nově zasazeného
stromku u lavičky na rozcestí vedoucí Za humna.
Jedná se o kaštanovník jedlý (Castanea sativa). A právě tento jedinec by mohl být
začátkem velkého projektu,
který nás zaujal.

organizátorům,
kteří nezištně a s úsměvem
strávili nedělní deštivé odpoledne na svých stanovištích, zvláště pak členkám

Koutek na hraní pro rodiče s dětmi

MLADOTICE
Dne 29. 4. 2017 se mladotičtí hasiči zúčastnili hasičské soutěže v Kněžicích.
Děkujeme za snahu všech
zúčastněných a reprezentaci
naší obce.
Jako každý rok,
tak i tento, se za hasičskou zbrojnicí konalo pálení čarodějnic a opékání buřtů.
Podél
řeky
Doubravy a u čekárny byly nainstalovány odpadkové koše.
Jelikož Mladoticemi
projde spousta turistů a ne všichni jsou
pořádní. Doufáme,
že už nebudeme potkávat tolik odpadků,
nejlépe žádné.
4. 8. a 5. 8. 2017 se
bude v Mladoticích,
již tradičně, konat
Benátská noc. V pátek zahrají kapely

Bard a Kabát Revival, v sobotu kapela Punc. Přijďte se
pobavit, poslechnout hudbu,
zatančit si a ochutnat klobásku. Srdečně všechny zve
a těší se SDH Mladotice.

Bude mít Ronov v budoucnu kaštanové slavnosti?

nápad výsadby stromů kaštanovníku jedlého na obecních pozemcích, a aby to
mělo ten patřičný význam,
tak tzv. ve velkém rozsahu.
Kaštanovníkem jedlým se
dají osadit pozemky podél
silnic a obecních cest, které působí pustým dojmem,
a vytvořit tak krásné aleje.
Dají se založit kaštanové
sady (kaštánky) a vysadit
třeba i jen skupiny stromů.

S kaštanovníkem jedlým je např. v Itálii (také
ve Francii a Španělsku)
spojena letitá kultura pěstování a konzumace kaštanů.
V menších městech, která
jsou centry kaštanářských
oblastí, se pořádají v době
sklizně kaštanové slavnosti, které trvají třeba i čtyři
víkendy, pečou se kaštany,
podávájí se místní speciality, pije se víno, hudba,

zpěv atd. Kdybychom se
k něčemu takovému alespoň
trochu přiblížili v Ronově
nad Doubravou, bylo by to
velice hezké. Pokud by se
to udělalo velkoryse, přitom
v klidu, postupně a rozmyšleně, pak by to do budoucna
mohlo být něco, co nebude
obvyklé v městech České
republiky. Tato záležitost
je určitě kulturním počinem, který by mohl zvýšit

pocit hrdosti a sounáležitosti místních obyvatel
k městu, kde žijí. Pro přespolní a turisty to bude něco
zajímavého, co jen tak nikde nemají.
Je to běh na delší trať,
záležitost spíše pro budoucí
generace, ale to je možná
právě to, co je na tom pěkné,
a nezbývá než dodat, že držíme tomuto projektu palce.
RR
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Hudební pedagog, publicista a skladatel Adolf Cmíral,
Dobroslav Orel a Jan Růžička
Letos uplyne 135 let
od narození hudebního pedagoga, skladatele, autora
učebnic a vydavatele hudebních periodik Adolfa
Cmírala (*1882 Roztoky
u Křivoklátu - †1963 Praha), jenž patří k nejvýznamnějším osobnostem české
hudební pedagogiky a psychologie první poloviny
dvacátého století. Jeho role
byla především průkopnická a zakladatelská. Adolf
Cmíral se podílel na zrodu významných institucí,
z nichž uveďme především
experimentální hudební školu Hudební Budeč (ředitelka
Doubravka Branbergerová),

ských a středních obsahující
na 170 lidových písní. Zcela
stranou odborného zájmu
stále zůstávají Cmíralovy
celoživotní aktivity spojené
s rozvojem katolické hudby,
z nichž uveďme například
členství ve výboru Obecné
jednotě cyrilské, kompoziční práce na poli duchovní
hudby nebo jeho hudebně
pedagogické příspěvky v časopise Cyril – pro katolickou
hudbu posvátnou v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku.
Není bez zajímavosti, že působil jako varhaník v pražských kostelích a jeho jméno
najdeme také na seznamu
hráčů na loretánskou zvon-

společně pořádali pěvecké
kurzy pro pražské učitele,
které byly zaměřené na propagaci a osvojení této metody (1916 a 1917). Oba
vyučovali na pražské konzervatoři. Dobroslav Orel
– z pozice redaktora – Cmíralovi poskytoval prostor

hudebně pedagogické oddělení při pražské konzervatoři,
zřízení hudební katedry při
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, referát hudební
výchovy Státní pedagogické knihovny Komenského
v Praze a hudebně pedagogicky zaměřených periodik. Ve své době byl známý
také jako hudební skladatel
a sběratel lidových písní,
které upravoval především
pro pěvecké sbory. Napsal
dvoudílnou učebnici hudební výchovy Jaro – škola zpěvu pro mládež škol měšťan-

kohru, o niž se staral v letech
1909-1913.
Aktivity na poli hudební pedagogiky i jeho úzké
sepětí s cyrilským hnutím
jej dovedly ke spolupráci
s ronovským rodákem Dobroslavem Orlem (*1870
Ronov nad Doubravou
†1942 Praha). Setkávali se
na půdě Hudební Budče,
kde společnými silami propagovali tehdy zcela novou
Battkeho intonační metodu,
jejímž cílem bylo zlepšení
hudební gramotnosti mládeže. V Hudební Budči také

pro publikování odborných,
hudebně pedagogicky zaměřených článků v časopise
Cyril. Jejich přímá spolupráce skončila v roce Orlova
odchodu na nově založenou
Univerzitu Jana Amose Komenského do Bratislavy.
Adolfa Cmírala pojí úzký
vztah také s druhou významnou osobností Ronova
nad Doubravou. Tou je řídící učitel v Křivoklátě Jan
Růžička (*1841 Žiželice
u Chlumce nad Cidlinou † 1905 Ronov nad Doubravou). Detaily o životě Jana

Růžičky a jeho vztahu
k Ronovu nad Doubravou,
v němž prožil poslední rok
svého života, se můžete dočíst v příspěvku profesora
Zdeňka Sejčka: Objevená
osobnost, objevená publikace (Městečko na dlani, 2001,
č.10, s.10).
Jan Růžička významně
ovlivnil i nasměroval Cmíralovu životní dráhu. Adolf
Cmíral se narodil 12. dubna
1882 v Roztokách u Křivoklátu v rodině hutního dělní-

ka Karla Cmírala. Křivoklátský učitel a regenschori Jan
Růžička rozpoznal Cmíralův
výjimečný hudební talent,
vzdělával jej ve hře na housle, klavír a na varhany. Přiměl jeho rodiče, aby mu
umožnili kvalitní vzdělání
na varhanním oddělení pražské konzervatoře. Cmíral
na svého učitele nikdy nezapomněl. Po mnoha letech
vydal vlastním nákladem
vzpomínkovou knížku Památce Jana Růžičky (Praha

1930, 68 s.), jejíž součástí je
také mužský sbor s názvem
Památce vzácného muže
s podtitulem Na paměť říd.
učitele křivoklátského Jana
Růžičky, který Adolf Cmíral
zkomponoval na slova Jaroslava Klimeše. Tento sbor
vyšel také samostatně v edici
Hlahol – Sbírka čtverozpěvů
pro mužské hlasy pod číslem 158, který je prezenčně k dispozici v Městské
knihovně hl. m. Prahy.
Mgr. Kateřina Andršová

K právu zaměstnavatele zrušit zaměstnanci dovolenou
Zákon počítá s možností, že dojde ke zrušení či
případnému odvolání z dovolené, ačkoliv toto právo
zaměstnavateli výslovně nepřiznává. Zákon současně
stanoví povinnost zaměst-

navatele nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez
jeho zavinění vznikly. Takovými náklady můžou být
cestovní náhrady na cestu
zpět do místa bydliště nebo
na pracoviště, stornovací

poplatky cestovní kanceláři,
nebo platba za rezervaci letek a jiné služby.
Zaměstnavatel tedy dovolenou zrušit může, ale nebude
to zadarmo.

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

práci alespoň po dobu 60
dnů. Vedle dovolené za kalendářní rok zákoník práce
dále rozlišuje její poměrnou
část a dovolenou za odpracované dny.
Určit čerpání dovolené je
povinností zaměstnavatele.
V praxi přitom často záleží na oboustranné dohodě.
Přihlížet se má k tomu, aby
mohla být dovolená vyčerpána zpravidla vcelku a současně do konce kalendářního roku, ve kterém právo
na dovolenou vzniklo. Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou v několika částech, musí alespoň
jedna část činit nejméně 2
týdny vcelku, pokud nebude
dohodnuto jinak.

a d v o k á t n í

Představte si následující
situaci: Užíváte si svou vysněnou dovolenou daleko
od domova, když vám zavolá zaměstnavatel s tím, že se
musíte okamžitě vrátit. Balíte v rychlosti kufry a otráveně se vracíte na letiště.
Může zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou zrušit,
případně jej z ní dokonce
i odvolat?
Nárok na dovolenou
obecně vzniká zaměstnanci, který je u zaměstnavatele v pracovním poměru.
Zákoník práce zaručuje dovolenou v základní výměře
4 týdnů za předpokladu, že
pracovní poměr trval nepřetržitě celý kalendářní rok
a zaměstnanec v něm konal

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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Ze života mateřské školy Jaro v mateřské škole
Na konci školního roku není
v naší mateřské škole o různé
akce nouze. V polovině dubna
začaly děti navštěvovat předplavecký výcvik a solnou jeskyni v Kutné Hoře. V bazénu
si postupně zvykají na kontakt
s vodou, zkouší se potápět
a hrají vodní hry. V solné jeskyni s dětmi tráví čas paní uči-

můcky, dýmák a maketu včely.
Děti také měly možnost ochutnat med. Za příjemnou návštěvu a ukázky moc děkujeme.

telka, která si s nimi hraje se
solí, společně provádí dechová
cvičení. Děti jsou velmi šikovné a dělají velké pokroky.

a z jejich nadšených tváří jsme
vyčetli spokojenost.

S dubnem jsme se chtěli rozloučit čarodějnickým rejem,
ale z důvodu špatného počasí
jsme Čarodějnice posunuli na
5. května. Na děti čekala spousta soutěží, her, opékání vuřtů
a zapálení hranice s čarodějnicí Bludimírou. V čarodějnické
kuchyni mohly ochutnat chuťovky, jako byly například „sušené žížaly, bradavice čarodějnice Bludimíry, ropuší vajíčka
apod.“
V dubnu jsme si s dětmi založili bylinkový, zeleninový
a květinový záhon. Na kompostu si děti zasadily dýně, melouny a cukety. O záhonky se
děti pravidelně starají, zalévají
a sledují, jak vše roste.
V pátek 12. 5. 2017 proběhl
v MŠ zápis dětí na školní rok
2017/2018. Celkem se přišlo
zapsat 18 dětí. Zároveň byla
školka v době zápisu otevřena
a děti s rodiči mohli nahlédnout do zázemí tříd a heren.
5 dětí se zákonnými zástupci
přišli na zápis v druhé polovině
května a začátkem června. Mateřská škola je tímto pro příští
školní rok naplněna.
Druhá květnová neděle byla
ve znamení Dne matek. Děti
maminkám vyrobily přáníčka
a papírové kytičky. Děti z oddělení Sluníček navštívily při
této příležitosti dům s pečovatelskou službou, kde potěšily
babičky a dědečky písničkami,
básničkami a vyrobenými dárečky.
V polovině května nás navštívili zástupci Policie ČR.
Povyprávěli dětem o své činnosti a děti si mohly vyzkoušet
například pouta, neprůstřelné
vesty, obušek a na památku
si odnesly otisk svého prstu,
omalovánky a policejní pexeso.
Za návštěvu moc děkujeme.
Dne 25. 5. 2017 MŠ navštívili včelaři pan Podhájecký a pan
Vašíček. Dětem poutavě vyprávěli o životě včel, kde bydlí, jak
nám pomáhají, ale i jak mohou
být nebezpečné. Na ukázku
přinesli včeličky, ochranné po-
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Koncem května k nám přijelo
divadlo Šeherezáda s letošním
posledním vystoupením „O berušce Jarmilce“. Děti odměnily
vystoupení dlouhým potleskem

Červen byl ve znamení
MDD a prací na školní zahradě.
Den dětí jsme oslavili ve čtvrtek 1. 6. Pro děti byly na školní zahradě připraveny soutěže
a další aktivity a za svou snahu
byly odměněny medailí a dalšími drobnostmi. Počasí nám
přálo a celý den byl plný smíchu a radosti. Jelikož nás dále
s dětmi čekala Svatojánská
slavnost a loučení s předškoláky, bylo nutné zahradu, která
byla po březnové revitalizaci,
uvést do finálního stavu. S dětmi jsme udělali plno práce,
ale na něco nám síly nestačily.
Proto jsme 2. 6. zorganizovali
brigádu pro rodiče. Účast byla
hojná a naplánované práce se
podařilo zvládnout. Všem zúčastněným děkujeme! V současné době čeká školní zahradu
nový nátěr plotu a my doufáme,
že všem, kteří se k nám do školky přijdou podívat, se bude
nový vzhled zahrady líbit.
Na upravené zahradě mohlo proběhnout 7. 6. focení dětí
a 19. 6. již zmíněná Svatojánská slavnost a loučení s předškoláky. Den byl plný her,
soutěží, odměn a zapálili jsme
si kouzelný svatojánský oheň.
Této tradice jsme převážně
věnovali náš červnový blok.
Děti se učily poznávat bylinky, rozvíjely své smysly, učily
se, jak nám bylinky pomáhají
a co dobrého si z nich můžeme
připravit. Plno věcí si i samy
vyzkoušely, což je pro děti největší zábava a zároveň si tak
nejvíce zapamatují. S předškoláky jsme se rozloučili vesele,
i když někteří měli slzu v oku.
Na rozloučenou dostali krásná
trička s logem MŠ, aby měli
na školku vzpomínku.
Konec června byl již plný
očekávání
nadcházejících
prázdnin. Děti se těšily na dovolené s rodiči, na moře, koupání,… I se školkou jsme si
udělali malé výlety. Děti z oddělení Berušek se vydaly 5. 6.
na výlet do Zoo Jihlava společně s 1. B. základní školy. Výlet
byl báječný, vydařil se a spolupráce s žáky první třídy a paní
učitelkou Krulišovou byla příjemným zpestřením. Oddělení
Sluníčka a Kytičky navštívila

Zvěřinec ve Vilémově, děti si
užily zvířátka a vrátily se plny
zážitků.
Školní rok nám končí, MŠ
bude otevřena ještě první dva
týdny v červenci a pak nás čeká
nejen odpočinek, ale i velký
úklid a rekonstrukce sociálního

zařízení na II. a III. oddělení.
Znovu se na vás a všechny nově zapsané děti těšíme
po prázdninách!!!
Doležalová Jitka,
Valentová Jana

Ronováčci zpěváčci
a Hudební oddíl TJ SOKOL
zvou na oslavu Letnic na Lichnici
Pěvecký školní sbor při
ZŠ Ronov nad Doubravou má svou první sezónu za sebou. Děti pilně
pracovaly. Během roku
připravily tři programy
– vánoční, aprílový a letní, při nichž se propojily s cvičenci hudebního
oddílu TJ SOKOL, kteří
vystoupení doprovázeli na hudební nástroje.
Ke konci školního roku

Dušková, která si s námi
bude vyprávět o historii
letnic a o tom, jak je kdysi
slavili evangelíci v Železných horách. Je také připravena výstava věnovaná Kačence Markytánce,
hrdince sedmileté války,
o níž spisovatel Jan Kuzma Novotný tvrdí, že byla
příbuznou
Magdaleny
Novotné rozené Čudové,
kterou ztvárnila Božena

má sbor 15 malých zpěváčků z prvních a druhých tříd. Děti vymyslely
pro sbor také jméno – Ronováčci zpěváčci. Všechny Vás srdečně zveme
na oslavu konce školního
roku na hrad Lichnici,
kde proběhne připomínka
svátku Letnic. Děti zazpívají lidové písně spojené
s oslavami tohoto svátku,
a to za doprovodu flétnistek z hudebního oddílu.
Odpolední program doplní hry a soutěže pro děti
inspirované staročeskými
zvyky. Hostem programu
bude evangelická farářka
Drahomíra Havlíčková

Němcová ve svém románu Babička. Pro milovníky železnohorské přírody
je připraveno přespávání
na Lichnici spojené s pozorováním denních a nočních motýlů. Akce začíná
v pátek 30. června v 16:00
hodin na nádvoří hradu
Lichnice a odpolednem
nás provede kastelánka
hradu paní Ivana Matyková. Děkujeme škole,
zřizovateli TJ SOKOL
Ronov nad Doubravou
i rodičům za podporu,
kterou poskytují našim
malým muzikantům.

„Požární ochrana očima dětí“
Jako každý rok, tak i letos, jsme se zúčastnili pravidelné výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V kategorii M1 (od 3 do 5let)
se na 1. místě umístila Kristýna Ondráčková, na 2. místě Eliška
Pávková a na 3. místě Veronika Čechvalová, děti z oddělení „Kytičky“. V kategorii M2 (od 5 do 7 let) se na 3. místě umístila Anežka
Louthanová a Tereza Švecová, děti z oddělení „Sluníčka“. Slavnostní předání cen proběhlo v Hasičském muzeu v Kočí, kde děti
obdržely diplomy s drobnými dárky. Vítězům moc gratulujeme.
Jana Ševčíková

PODĚKOVÁNÍ OD DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Chtěly bychom velice touto
cestou poděkovat za finanční
dary obcím Bousov, Biskupice,
Kněžice, Žlebské Chvalovice,
firmám Elektropoli Czech Republic, s.r.o, Povrchové úpravy
Třemošnice s.r.o., KOVOLIS
HEDVIKOV a.s.
Díky finanční pomoci paní
učitelky mohly zakoupit na zahradu mateřské školy lanovou
sestavu a dřevěný dětský domeček. Oba tyto dary nám udělaly obrovskou radost.
Zároveň bychom chtěly poděkovat firmě Truhlářství Bochníček
za bezplatnou výrobu pocitových trávníků a kompostérů a firmě
Martin a Vladimír Novotný za bezplatnou dodávku písku na všechna pískoviště, hlíny a poskytnutí techniky na obnovu naší zahrady.
Bez vaší spolupráce a pomoci bychom byly na začátku, s vaší pomocí jdeme pomalu k vysněnému cíli v podobě zahrady, která nám
poskytne zázemí a podněty, rozvine nás a my na ní budeme moci
trávit co nejvíce času.

Mgr. Kateřina Andršová

Letnice na Lichnici
program:
***
pěvecký sbor při ZŠ Ronov nad Doubravou
Ronováčci zpěváčci
a flétnistky z hudebního oddílu
TJ SOKOL Ronov nad Doubravou
předvedou pod vedením Kateřiny Andršové
lidové písně spojené s oslavou staročeských letnic
***
hry a soutěže pro děti inspirované staročeskými zvyky
***
jako host vystoupí
evangelická farářka
Drahomíra Havlíčková Dušková
(Beseda o letnicích a historii evangelíků
v Železných Horách.)
***
akci doprovází výstava
Jan Kuzma Novotný:
„Kačenka Markytánka“
***
tradiční
pozorování denních a nočních motýlů
spojené s přespáváním na Lichninci
a odborným výkladem
dr. Davida Breitera
www.motylkove.cz
***
Odpoledním programem nás provede paní kastelánka
Ivana Matyková
*******

pátek 30. června 2017, v 16:00 hod.
na nádvoří hradu Lichnice
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Novinky ze základní školy
Výtvarná soutěž
Zelenina plná vitamínů
Naši žáci se úspěšně zapojili do okresního kola výtvarné
soutěže Zelenina plná vitamínů, kterou vyhlásil Ústřední
výbor Českého zahrádkářského svazu. Výstava těchto prací
se uskutečnila ve dnech 2. – 4.
března 2017 v Multifunkčním
centru v Hlinsku. Návštěvníci
výstavy byli vyzvání, aby formou anketních lístků vybrali
nejlepší práce. Deset nejlepších výtvorů z každé kategorie, mezi nimiž byly i výtvory

našich žáků, bylo odměněno
diplomem a věcnou cenou
a práce byly odeslány
do Prahy na Ústředí Českého zahrádkářského svazu,
kde byly zahrnuty do celorepublikové soutěže. Zde
se sešlo přes 2000 prací.
V této celostátní soutěži získaly Tereza Plevová z 8. tř. 2.
místo, Soňa Bílková z 9. tř. 3.
místo, Sára Herberová z 9. tř. 5.
místo a Lucie Bromová z 8. tř.
7. místo. Za ZŠ I. Trnková

Slavnostní „Pasování nových čtenářů“
Ve čtvrtek 1. června se
konalo v zasedací síni Městského úřadu v Ronově nad
Doubravou všemi dlouho
očekávané pasování nových
dětských čtenářů. Pro prvňáčky to byl den, ke kterému
směřovalo jejich celoroční

snažení. Po krátkém pásmu
říkanek v podání žáků 1. A
a pohádek předvedených
žáky 1. B zavítal mezi děti

rytíř, který je po slavnostním slibu pasoval do řádu
čtenářů. Děti dostaly knížku
s věnováním a také kartičku
s volnou registrací do ronovské knihovny. Pasování proběhlo ve spolupráci s Městskou knihovnou

a Městským úřadem v Ronově nad Doubravou, za což
velice děkujeme.
Irma Krulišová

Mladý zahrádkář
17. 5. 2017 se 6 žáků naší
školy účastnilo okresního
kola soutěže „Mladý zahrádkář“, které se konalo v Hlinsku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii A soutěžili
žáci 2. až 6. ročníku a v kategorii B žáci 7. až 9. ročníku.
Soutěžící museli řešit písemný
test a měli za úkol poznat 40
až 60 planě rostoucích, okrasných, léčivých, ovocných, či
zelinářských druhů rostlin.
Soutěžní otázky vycházely
z pěstitelské teorie a praxe,
ze základů botaniky, ovocnářství, zelinářství, květinářství, ochrany přírody a péče
o životní prostředí. Naši žáci
reprezentovali
ronovskou

školu velmi úspěšně. V kategorii mladších žáků se Tereza Koubová z 5. tř. umístila
na 1. místě, Serhiy Lyashko
ze 6. tř. na 2. místě a Simona
Čevelová z 5. tř. na 3. místě.
V kategorii starších žáků obsadila Tereza Plevová z 8. tř.
1. místo., Martin Vančura
z 8. tř. 2. místo a Natálie Lebdušková z 9. tř. 3. místo.
Tereza Koubová a Martin
Vančura postupují do národního kola, které se bude
konat v červnu v Praze. Zde
budou absolvovat nejen soutěžní část, ale i zážitkový program, který jim bude odměnou
za jejich úsilí.
Za ZŠ Iva Trnková

Požární ochrana očima dětí 2017
Také v letošním roce se
žáci naší školy zapojili do literární a výtvarné soutěže
Požární ochrana očima dětí
a získali významná ocenění.
V okresním kole výtvarné soutěže – kategorie ZŠ
3 – se na prvním, druhém
a třetím místě umístily Lucie Bromová (7. tř.), Sára
Šimůnková (7. tř.) a Radka
Šindelářová (6. tř.). V kategorii ZŠ 4 byla Anna Zajícová (9. tř.) první, Tereza
Plevová (8. tř.) třetí.
Lucie Bromová byla oceněna i v krajském kole, kde
získala 3. místo.
V literární části kategorie
L 1 porota ocenila jako nejlepší práci Martina Fulína z 5. třídy. Stupně vítězů
v kategorii L 3 obsadili výhradně naši žáci: 1. Vendula
Hlavičková (8. tř.), 2. Veronika Šindelářová (9. tř.),
3. Radek Petržílka (9. tř.).
Práce Venduly Hlavičkové
získala 1. místo v krajském
kole této soutěže a postoupila do kola republikového,
kterého se zúčastnilo 558
základních škol. Zde se Vendulka umístila na krásném
3. místě.

Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska pro všechny oceněné žáky uspořádalo
slavnostní předávání cen,
a to v Hasičském muzeu
Kočí, Hasičském záchran-

ném sboru Pardubického
kraje a Vendulka byla se
svými rodiči pozvána do Litoměřic na Přehlídku hasičských slavností 2017 v areálu Výstaviště Zahrada Čech.
Všem našim úspěšným
žákům srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Výtvarnou
práci
L. Bromové a literární práci
V. Hlavičkové uveřejňujeme. Za ZŠ H. Mojžíšová
a I. Trnková

FINÁLE KUCHAŘSKÉ SOUTĚŽE
COOLINAŘENÍ SE ZDRAVOU PĚTKOU
Tříčlenný tým děvčat z 8.
a 9. třídy ve složení Tereza Plevová, Soňa Bílková
a Anna Zajícová získal 3.
místo v národním finále
kuchařské soutěže COOLINAŘENÍ SE ZDRAVOU
PĚTKOU.
Do semifinále této soutěže se přihlásilo
celkem 571 týmů, které zaslaly ukázky svých zdravých
pokrmů ze školních kol.
Porota vybrala z každé kategorie 5 týmů postupujících do celostátního finále
a mezi nimi byl i náš tým.
Podle slov poroty byla konkurence opravdu velká a kvalita přihlášených příspěvků
vysoká.
Finalisté se museli zhostit
dvou úkolů a přitom na každý
z nich měli pouhých 15 minut.
Nejdříve měli připravit zdravé
pohoštění studené kuchyně

a s sebou si museli přivézt
všechny potřebné pomůcky
i suroviny. Naše děvčata vytvořila krásnou letní louku složenou z kopretinových chlebů
s čočkovou pomazánkou, kytice ze zeleniny, jahodového
a banánového hada, kytičkových sušenek z ovesných vloček a jahodového smoothie.
Druhým úkolem byla příprava
svačiny do krabičky (svačinového boxu). Tým měl vybrat
z poskytnutých surovin ty
vhodné a pak je naaranžovat
do krabičky. Porota hodnotila složení pokrmu, celkový
dojem výtvoru i celého týmu,
čistotu prostoru, kvalitu zpracování a týmovou spolupráci.
Děvčata se této role zhostila
velmi dobře a předvedla doslova kulinářskou show s výjimečným výsledkem.
Za ZŠ Iva Trnková.

Mé první setkání s hasiči
Vendula Hlavičková
Mé první setkání s hasiči bylo, když mi uplynul osmý rok
od mého narození.
S maminkou a tatínkem jsme právě jedli snídani, když najednou začalo něco houkat. „Co to je?“ ptám se maminky. „Siréna, Jano, siréna.“ V tu dobu jsem vůbec nevěděla, co siréna
je, a tak jsem se rodičů zeptala: „Co je to siréna?“ Maminka se
s tatínkem na sebe podívali a začali mi vysvětlovat, co to je:
„Siréna je poplach, který nás upozorní, že se něco stalo. Někde
může hořet, může se vybourat auto anebo si mohou někteří lidé
zabouchnout klíče od bytu, popřípadě se může stát něco jiného.
Například se může vybourat vůz s nebezpečnými chemickými
látkami, a tak musí hasiči upozornit touto sirénou, aby si lidé
utěsnili okna a udělali všechna bezpečnostní opatření. Hasiči
také pomáhají při povodních. Jakmile začne stoupat hladina
vody, hasiči plní pytle s pískem a stavějí protipovodňové bariéry. A proto jsou hasiči tak důležití, Jani.“ Takhle ve stručnosti
mi to maminka s tatínkem vysvětlili.
Odpoledne jsem si chtěla vyjít ven se svými kamarády z hořejšího patra domu. Maminka mě s nimi ráda pouští. Rozhodli
jsme se tedy s Luckou a Michalem jít na hřiště.
Kousek od hřiště je rušná silnice, na které je velmi nebezpečný provoz. Po příchodu na hřiště jsme já a Lucka utíkaly
na houpačky. Michal se mezitím šel projet na skluzavce. Asi
po deseti minutách hraní a skotačení jsme uslyšeli velkou ránu.
BUM! Co to? Ihned jsme běželi k místu, odkud jsme tu ránu
slyšeli. A ejhle! Na té nebezpečné silnici se srazila dvě auta.
Za okamžik jsme viděli, jak přijíždí hasičské auto a zastavuje.
Po chvíli tam přijela i sanitka a policie. Sice jsme měli strach,
ale šli jsme ještě blíž.
Najednou cítím, jak mě někdo chytne za rameno. Začala jsem
sebou škubat, kopat a křičet. Podívala jsem se té osobě do tváře.
„Kdo to je?“ říkám si v duchu. V ten moment na mě ta osoba
promluvila: „Jakpak se jmenujete?“ A otočila se i na Lucku
s Michalem. Roztřepaným hlasem jsem odpověděla: „Já jsem
Jana a tohle jsou moji kamarádi Lucka a Michal. A kdo jste
vy?“ „Já jsem hasič. Jak vidíte, mám tu práci, ale nejprve se vás
zeptám, co vše jste viděli a slyšeli,“ odpověděl.
Pan hasič byl velmi milý pán. Byl oblečen do hasičské kombinézy a na hlavě měl helmu. Poté si ale helmu sundal a já mu
viděla do tváře. Měl hnědé, kaštanové vlasy, tmavé, hnědé, tlusté obočí, pod kterým zářily oči. Vypadaly jako modré studánky. Mezi očima vyčníval velký nos a pod ním se pohybovaly
usměvavé rty.
Zeptal se nás na vše, co potřeboval zjistit, a s pozdravem
odešel. Já, Lucka a Michal jsme se už museli vrátit domů. Tam
jsem mamince vyprávěla, co se nám dnes přihodilo.
Tento den mi zůstane v hlavě napořád. Ano, ten den, kdy jsem
poprvé potkala hasiče.

Zemské kolo floristické soutěže
Dne 26. 5. 2017 se
Monika Šmídová a Veronika Šindelářová z 9. tř.
zúčastnily Zemského kola
floristické soutěže, které se
konalo v Praze. Soutěžilo se
ve třech kategoriích: v kategorii žáků, v kategorii juniorů a v kategorii seniorů. Obě
dívky si vedly velice dobře,
vytvořily krásné vypichované misky i vázané kytice.

Veronika Šindelářová získala 4. místo v kategorii žáků.
Monika Šmídová soutěžila
za juniory a umístila se na
3. místě, které jí zajistilo
postup do finálového republikového kola. Finále soutěže proběhne 14. 7. 2017
na výstavě „Květy 2017“
v Lysé nad Labem.
Iva Trnková
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USNESENÍ z 20. jednání zastupitelstva
města Ronov nad Doubravou,
konaného dne 6.4.2017
A/ S c h v a l u j e
Č. Z – 254/20/2017
Návrh plánu společných zařízení v rámci probíhající komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ronov nad Doubravou
Č. Z – 256/20/2017
Vyřazení z evidence kontroly usnesení zastupitelstva
města č.: Z – 245/19/2017 z důvodu zrušení usnesení a č.
Z – 246/19/2017; Z- 250/19/2017; Z – 252/19/2017; Z –
253/19/2017 z důvodu jejich splnění.
Č. Z – 259/20/2017
V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákon o obcích
v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., § 10a odst.5
o rozpočtových pravidlech poskytnutí neinvestičních dotací
a) Sportovnímu klubu Ronov nad Doubravou ve výši
90.000,- Kč na údržbu fotbalového areálu, provoz budovy,
dopravné hráčů a zároveň schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
b) Mažoretkové a twirlingové skupině RONDO ve výši
30.000,- Kč na činnost spolku-nákup obuvi, oděvů, startovné a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
c) JUNÁK - český skaut,středisko Doubrava ve výši
15.000,- Kč na provoz a údržbu skautské základny a činnost oddílu pro děti a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Č. Z - 263/20/2017
Prodej pozemkové parcely č. 1655/3 o výměře 159 m2 v k.
ú. Ronov nad Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad
Doubravou za celkovou částku 12.720,- Kč.
Zároveň schvaluje doplnění Rozpočtového opatření č.
2/2017 v oblasti příjmů o částku 12.720,-Kč.
Č. Z - 264/20/2017
Prodej pozemkové parcely č. 934/1 o výměře 448 m2 v k.
ú. Ronov nad Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad
Doubravou za celkovou částku 35.840,-Kč.
Zároveň schvaluje doplnění Rozpočtového opatření č.
2/2017 v oblasti příjmů o částku 35.840,-Kč.
Č. Z - 265/20/2017
Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1987/4 v k. ú. Ronov
nad Doubravou od Pardubického kraje, odbor majetkový,
stavebního řádu a investic, oddělení správy majetku, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Č. Z - 266/20/2017
Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1997/2 o výměře cca 49 m2 v k. ú. Ronov nad Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou
Č. Z - 267/20/2017
Koupi pozemků p. č. 1434/2 o výměře 93 m2 a 1435/2
o výměře 87 m2 v k. ú. Ronov n. D. za cenu 200,- Kč
za m2.
Zároveň schvaluje doplnění Rozpočtového opatření č.
2/2017 v oblasti výdajů o částku 36.000,-Kč.
B/ P o v ě ř u j e
Č. Z - 260/20/2017
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 - 255/20/2017
Informaci o činnosti rady města od 19. jednání zastupitelstva města
Č. Z - 257/20/2017
Výroční zprávu za rok 2016 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu
k informacím
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Č. Z - 258/20/2017
Přehled hospodaření města Ronov nad Doubravou za rok
2016 s příjmy ve výši 39.699.417,43 Kč; s výdaji ve výši
32.723.084,41 Kč, výdaje včetně financování ve výši
33.223.242,81 Kč
C/ U k l á d á
Č. Z - 261/20/2017
Účetní obce podepsat Veřejnoprávní smlouvy s termínem
do 30.4.2017 a zveřejnit na elektronické úřední desce nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy		
Účetní města zpracovat rozpočtové opatření do upraveného rozpočtu města s termínem do 30. 4. 2017
D/ V o l í
Č. Z - 262/20/2017
Pana J.M. do funkce přísedícího z řad občanů pro volební
období 2017 – 2021 pro Českou republiku - Okresní soud
v Chrudimi, Všehrdovo náměstí čp. 45, 537 21 Chrudim,
IČ: 00024953
D/ R u š í
Č. Z - 268/20/2017
Směrnici č. 1/2015 města Ronov nad Doubravou
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
mimo režim zákona
D/ U v o l ň u j e
Č. Z - 269/20/2017
Pana D.H. z funkce člena kontrolního výboru na základě
jeho žádosti.

USNESENÍ z 21. jednání zastupitelstva
města Ronov nad Doubravou,
konaného dne 19.4.2017
A/ S c h v a l u j e
Č. Z – 270/21/2017
přidělení veřejné zakázky na stavební akci:
„Celková oprava části chodníku u kostela na náměstí
Ronov nad Doubravou“ firmě, která nejlépe splnila požadavky zadavatele: Libor Jindřichovský s.r.o., Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko, IČ: 69117900, DIČ:
CZ7307263491
Č. Z – 271/21/2017
uzavření smlouvy o dílo na stavební akci:
„Celková oprava části chodníku u kostela na náměstí
Ronov nad Doubravou“ se stavební firmou Libor Jindřichovský s.r.o., Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko, IČ:
69117900, DIČ: CZ7307263491
B/ P o v ě ř u j e
č. Z - 272/21/2017
starostu města jednat se ZO ČSZ Ronov nad Doubravou
ve věci získání potřebných pozemků.

USNESENÍ z 22. jednání zastupitelstva
města Ronov nad Doubravou,
konaného dne 03.05.2017
A/ S c h v a l u j e
Č. Z – 273/22/2017
přidělení veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby na stavební akci: „Ronov
nad Doubravou – ČOV a kanalizace“ firmě RECPROJECT s.r.o., se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice,
IČ: 260 14 327, DIČ: CZ 260 14 327
Č. Z – 274/22/2017
uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby na stavební akci: „Ronov nad
Doubravou – ČOV a kanalizace“ s firmou RECPROJECT s.r.o., se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice,
IČ: 260 14 327, DIČ: CZ 260 14 327 za cenu 1.150.000,Kč bez DPH.

Skauti Ronov nad Doubravou děkují
Městu Ronov nad Doubravou
za spolufinancování oslav 80 let
vzniku skautingu v Ronově nad Doubravou.

Společenská kronika
Narodili se:
Jaroslav Zmek, Ronov n.D. 416
Životní jubileum oslavili:
František Barták, Ronov n.D. 118
Vladimír Chramosta, Ronov n.D. 467
Jaroslava Brychtová, Ronov n.D. 10
Josef Švec, Ronov n.D. 380
Anna Zvolská, Mladotice 5
Miloslava Matulová, Mladotice 60

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

Zemřeli:
P. Josef Mokrý, Ronov n.D. 172 ve věku		
91 let
Ladislava Volencová, Ronov n.D. 75 ve věku		
89 let
Václav Kail, Moravany 37 ve věku			
88 let
Anna Aufová, Ronov n.D. 474 ve věku			
72 let
Marie Semrádová
Děkuji Městskému úřadu a SPOZ v Ronově n.D.
za hezký dárek k mým narozeninám a milou návštěvu paní Mgr. Janě Auersvaldové a paní Ivě
Růžičkové.		
Blažena Jeřábková
Děkuji Městskému úřadu a SPOZ v Ronově nad
Doubravou za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu. Současně děkuji pí Mgr. Auersvaldové a paní Růžičkové za milou návštěvu.
Vladimír Chramosta
Děkuji Městskému úřadu v Ronově n.D. za květiny a dar k mému životnímu jubileu a paní Pavlíkové a paní Semrádové za příjemné posezení.
		
Jaroslava Brychtová
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání, květinu a dárek k mým narozeninám
a milou návštěvu paní Hromádkové.
Anna Zvolská
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání, dárek a květinu
k mému životnímu jubileu. Současně děkuji pí Hromádkové za milou návštěvu.
		
Miloslava Matulová

Městská knihovna a stavební úřad mají novou střechu

Městečko
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Čtyřnásobní mistři světa
Ohlédnutí za první polovinou sezóny 2017 karatistů z Lichnice
Pomalu se blíží letní prázdniny a tak bychom se rádi
ohlédli za první polovinou sezóny 2017.
Koncem února proběhlo vyhlášení 7. ročníku nejlepších
sportovců KK Lichnice. Vyhlášení se zúčastnil starosta
města Třemošnice Ing. Miroslav Bubeník a starosta Ronova
nad Doubravou Ing. Marcel Lesák, dále ředitel třemošnické školy Mgr. Lubomír Marek, ředitelka školy Ronov nad
Doubravou Mgr. Jitka Miřejovská a několik sponzorů za
jejichž podporu a účast velice děkujeme. Celou akci uváděl Roman Alvarez. Nejvíce bodů v roce 2016 získal Tomáš
Pleva a stal se tak vítězem nejlepší sportovec Karate klubu
Lichnice 2016. V klubu proběhly také zkoušky na technické
stupně vyspělosti od základních stupňů až po hnědé pásky.
Hned od počátku roku jsme se začali připravovat na novou sezónu, kterou jsme odstartovali v Trutnově, kde jsme
v konkurenci 340 závodníků z 37 klubů a 3 států získali
4 zlaté, tři stříbrné a tři bronzové medaile. Následoval první
nominační turnaj na MČR v Praze, kde jsme obstáli a se
čtyřmi zlatými, dvěma stříbrnými a dvěma bronzovými medailemi jsme v žebříčku klubů obsadili krásné sedmé místo
z 36 zúčastněných klubů. Následovali další úspěšné přípravné a nominační turnaje v České Lípě, Jeseníku, Liberci
a Trutnově. Vrcholem první poloviny této sezóny byly následující mistrovské turnaje.
Březnové Mistroství České republiky SKIEF, které se konalo v Hradci Králové a kde karatisté z Lichnice vybojovali
celkem 9 medailí a skončili na krásném 4. místě v pořadí
klubů.

Mistr ČR
		
		

Jan Šmíd 10 -11 let kumite
Barbora Kratochvílová 12-13 let kumite
Tomáš Pleva 18-19 let kumite

Vicemistr ČR
		
		
		

Galen Daren Paterson kata
Galen Daren Paterson kumite 12-13 let
Vojtěch Vašák 10 -11 let kumite
Jan Klemák Masters

3. místa		
		

Jakub Klemák 10 -11 let
Tereza Plevová 14-15 let kumite

STARŠÍ A MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
POMALU KONČÍ SEZONU 2016 - 2017

Přípravky našeho SK pomalu, ale jistě jdou do finále sezony
2016 - 2017. Děkujeme Všem hráčům a hráčkám za reprezentaci,
trenérům za jejich práci a Všem rodičům a rodinným příslušníkům
za podporu v celé sezoně.
DĚKUJEME!!!
Za SK Ronov nad Doubravou sekretář klubu Jelínek Luděk

Následovalo Mistroství Světa WSF, které se letos konalo v Bulharsku ve městě Varna. V konkurenci 590 závodníku z 25 zemí jsme obstáli na výbornou, medaile nezískali
jen mladší žáci Jakub Klemák, Jan Šmíd a Vašek Lehký,
kteří byli blízko cenným kovům v kategorii týmů kumite,
kde o jeden bod prohráli s Azerbajdžánem.
Mistr Světa
		
		
		
		
		

Galen Daren Paterson KATA 10-11 let
Tomáš Pleva
KUMITE WKF nad 76 kg 16-17 let
Tomáš Pleva
KUMITE IPPON SHOBU nad 76 kg
Tomáš Pleva National team KUMITE

Vicemistr Světa Nikola Kosinová National tem KUMITE
		
Tomáš Pleva National team KATA
3. místa		
		
		
		
		
		

Vojtěch Vašák KUMITE IPPON SHOBU
34 kg 10-11 let
Nikola Kosinová KUMITE IPPON SHOBU
do 53 kg 16-17 let
Barbora Kratochvílová a Tereza Plevová
National team KUMITE

Poslední čerstvé vzpomínky máme na Mistroství Evropy SKIEF, které se konalo ve Fortuna aréně v Hradci Králové. Mistroství doprovázeli semináře s japonskými mistry
karate a my jsme měli tu čest na Lichnici přivítat a pohostit
delegaci WSF z Turecka, kteří se přijeli podívat a zhodnotit
úroveň světového turnaje v České republice. Možná se tedy
můžeme v budoucnu těšit na Mistroství světa pořádané
v nějakém z českých měst.
Turnaje se zúčastnilo 25 evropských států a konkurence byla opravdu velká, v jedné kategorii soutěžilo kolem
30 závodníků. Z našeho klubu si vybojovala medaili Bára
Kratochvílová, která o zlato podlehla v poslední minutě
prodlouženého zápasu a stala se tak Vicemistryní Evropy.

VELIKONOČNÍ TURNAJ V KOPANÉ
RONOVSKÝCH FOTBALOVÝCH
NADĚJÍ
Na Velký pátek 14. 4. 2017 proběhl tentokrát na hřišti SK Ronov
2. ročník turnaje v kopané našich žákovských nadějí. Žáci ve věku
od mladší přípravky po starší žáky si to fotbalově rozdali za pěkného, ale trochu chladného počasí a troufám si říci, že se všichni
dobře bavili.
Děkujeme za podporu, věcné i finanční dary těmto sponzorům:
firmě DAKO - CZ, a. s. Třemošnice
Město Ronov nad Doubravou
panu Polákovi Pavlovi a v neposlední řadě rodičům, kteří se také
podíleli na shánění drobných dárků
DĚKUJEME!!!
Za SK Ronov nad Doubravou sekretář klubu Jelínek Luděk

Na závěr bychom rádi připomněli, že po letních prázdninách proběhne nábor dětí ve věku od 5 do 8 let. O přesném
termínu budeme informovat.

				

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co
s úspornou zářivkou, která
po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné
zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný
odpad, kde z nich při rozbití
mohou unikat nebezpečné
látky.
V minulosti to bylo snadné,
klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad
a z obchodu se přinesla nová.
Od září 2012 se ale klasické
wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat,
a tak postupně všichni začí-

Kam s nefunkční zářivkou?
náme používat ekonomicky
a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní
a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček:
pokud taková úsporka dosvítí,
nesmí skončit v běžném koši
a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť,
kterou zářivky (trubicové
i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při
špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské
zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při
nákupu té nové.

Další možnost, jak správně
naložit s nefunkční zářivkou,
je odevzdat ji na sběrném
místě na dvoře městského
úřadu (Chittussiho nám. 150,
538 42 Ronov nad Doubravou). Obsluha sběrného místa
od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální
sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek
pro naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa,
ale navíc plně hradí veškeré
náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část
prostředků, které bychom ji-

Všem příznivcům sportu
děkujeme za podporu.
KK Lichnice

nak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené
se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až
o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že
společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo
nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji
a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete
na www.ekolamp.cz.
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Městečko

na dlani

PLACENÁ INZERCE

13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00

dětský den (soutěže, sportovní hry,

skákací hrad, bohatá dětská tombola)

prohlídky hasičské techniky,
ukázky zásahů
Skupina SAGITTARIUS
(zábavná lukostřelba)

13:00 - 19:00

Vyhlídkové lety vrtulníkem
ROBINSON 44 (4+1 míst)

17:00 - 21:00

17:00 - 18:00 Detto
18:00 - 19:00 Fajnbeat
19:00 - 20:00 Wyrton
20:00 - 21:00 Pouta

21: 00 - 02:00

k poslechu a tanci hraje skupina
Brzdaři (nejen country)

Vstupné na celou akci 150,- Kč
(děti do 15-ti let zdarma)

Organizaci a občerstvení zajišťuje
Penzion a restaurace Žlebská Lhotka
www. zlebskalhotka.cz

Čištění a kontrolovaní komínů
Kominictví Luboš Petříček

Volnočasová Kulturní Ronovská Komise (VoKu®Ko)

V případě Vašeho zájmu kontaktujte mě na telefonním
čísle:
731 749 095

Sportovní klub Ronov nad Doubravou
pořádá pro širokou veřejnost dne 1. 7.
2017 od13,00 do 18,00 hodin rodinný
sportovní den plný her a zábavy.
Zajištěny dětské soutěže, skákací
hrad, fotbal zorbing. Každý dětský
účastník obdrží drobné ceny.

NA ZAHRÁDCE U VAVŘINCE

Nabízím následující služby:			
l každoroční kontrolování spalinové cesty na pevná paliva, plynná paliva i kapalná paliva, dle nařízení vlády
č. 91/2010 Sb., povinná roční kontrola je potřebná i v případě pojištění domů či bytu................................300,- Kč
l čištění komínu....................................................100,- Kč
l vložkování komínu
- (cena závisí na délce a šířce komínu)
l frézování dehtu z komína
- (cena závisí na délce a znečištění komínu)
l výstavba a oprava komínů
- (cena závisí na domluvě se zákazníkem)
         l montáž komínových krytů
- (cena závisí na domluvě se
			
zákazníkem)

Všichni jsou srdečně zváni.
Občerstvení zajištěno.

soutěže
skákací hrad
fotbal zorbing
ceny pro děti

ve čtvrtek 10.8.2017
od 16.00 hodin
Čeká na Vás zábavný program
plný her a tance.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Těším se na brzkou návštěvu u Vás.
Kominictví Luboš Petříček
Pařížov 10
Tel.: 731749095

1. 7. 2017 13-18 hod

MED PŘÍMO OD VČELAŘE
Prodám med zpracovaný v nerezu a plněný
do nových sklenic. Po domluvě dovezu.
Jsem držitelem certifikátu kvality
pod č. protokolu 1121/06.

květový
květový pastový
medovicový
domácí medovina

130,- Kč/kg
130,- Kč/kg
150,- Kč/kg
120,- Kč/ l

Antonín Podhájecký, Mladotice 43
538 43 Třemošnice

tel.: 737 754 237

červenec – srpen 2017

30.6.
1.7.
7. –
8.7.
8.7.
29.7.
4.8.
5.8.
10.8.

STAROČESKÁ
POUŤ
V RONOVĚ
NAD DOUBRAVOU
11. – 12 . 8. 2017
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STRUČNÝ PŘEHLED
KULTURNÍCH AKCÍ

11.8.
12.8.
1.9.

Letnice na Lichnici
– od 16 hodin
Rodinný sportovní den
- od 13 – 18 hodin
Dalskabáty hříšná ves
– divadelní představení
- od 21 hodin
10. ročník turnaje
v malé kopané
1. Country fest Žlebské
Chavalovice - od 13 hodin
Benátská noc – lef de BARD,
Kabát Revival
Benátská noc - Punc
Pouťová diskotéka
- od 16 hodin
Pouťová zábava - vystoupení
4 kapel (Brisk Fart, Nonses,
Curlies, Volant - od 20 hodin
Pouťová zábava – Punc
- od 21 hodin
Lampionový průvod

pořádají
sportovci
Mladotický
mlýn

Mladotice
Mladotice
pořádá
VoKu®Ko
pořádají
hasiči
pořádají
hasiči
pořádají
hasiči

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

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. 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. 8. 2017,
příspěvky zasílejte na
knihovna@ronovnd.cz,
RR – redakční rada

