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Milí spoluobčané,
první prosincovou sobotu
nám naše tradiční vánoční
trhy odstartovaly období
adventu. Máme před sebou
nejhezčí část roku, především pro naše děti, které se
těší na Vánoce. Konec roku
je obdobím, kdy se bilancuje to, co se za celý rok
událo, co se nám společně
povedlo, případně co se nepovedlo.
Co nás všechny trápí,
je nedokončená družina
s tělocvičnou. Škola nyní
funguje v provizoriu a bohužel přes snahu nás všech,
nemůžeme proces dokončení urychlit tak, jak bychom si přáli. Nyní jednáme
s plynárnami o urychleném
připojení kotelny na plyn,
aby se mohlo v družinách
a tělocvičně začít topit.
Pevně s vámi věřím, že se
to do konce roku podaří.
V tělocvičně došlo k dokončení statického zajištění dle
návrhu statika a zároveň se
připravuje podlaha pro pokládku parket. Technologie
kladení podlahy vyžaduje
určitý čas a plnohodnotné
vytápění. O termínu dokončení zde nechci spekulovat,
ale věřím, že se ho spolu
dočkáme v prvním čtvrtletí
příštího roku.
Vzhledem k neutěšenému stavu původní podlahy
jsme plánovali její výměnu
na příští rok. Zažádali jsme
i o dotaci, kterou jsme však
neobdrželi. Jak se říká, vše
špatné, pro něco dobré. Můžeme být rádi, že k výměně
dojde teď, při jedné práci.
Omlouváme se všem uživatelům tělocvičny, ale víme,
že v budoucnu všichni oceníme její nový stav.
V listopadu proběhla soutěž na svoz komunálního
odpadu. Soutěžilo se pouze
na rok. Naším záměrem je
zažádat o dotaci na sběrný
dvůr a nádoby na komunální odpad. Teprve na základě
nových podmínek odpadového hospodářství našeho
města by se soutěžila firma
na delší období. Dotační výzva, která měla být vyhlášená v listopadu, byla posunu-

ta na únor příštího roku, takže
tento záměr bude mít zpoždění.
Na příští rok v rámci svozu
odpadů bude zavedena novinka. Svoz plastů jednou měsíčně
přímo od vašeho domu formou
pytlového svozu. Toto opatření
přispěje k odlehčení kontejnerů
na plasty, a tím i ke zlepšení pořádku v jejich okolí.
Ke zlepšení pořádku v okolí
kontejnerů v Moravanech jsme
nechali vydláždit plochu pod těmito kontejnery. Přilehlé plochy
budou upraveny ještě v jarních
měsících.
V rámci dotačního titulu na
stroj pro manipulaci s bioodpady jsme vysoutěžili víceúčelový nakladač. Ten bude dodán
v lednu příštího roku. Nahradí
náš starý traktor, kterému již
končí technická a nebude možné ji obnovit. Tento traktor bude
nabídnut k odprodeji.
Další akce, kterou jsme zahájili, je dostavba několik desetiletí rozestavěné garáže na dvoře
městského úřadu. Dokončena
by měla být v lednu. Garáž bude
sloužit pro svozové auto a nakladač. Po letech tak zmizí rozestavěné torzo, které léta hyzdilo
dvůr a sloužilo jako skladiště
všeho nepotřebného.
Počátkem prosince byla dokončena výměna svítidel veřejného osvětlení. Světelné poměry
se v Ronově výrazně změnily.
Došlo ke značnému snížení světelného smogu. Na nové osvětlení si všichni zvykáme. Nasvětlení není všude ideální, což
je dáno původním rozmístěním
sloupů, které již neodpovídá
současným požadavkům kladeným na veřejné osvětlení. Nejbolavějším místem je chodník
v Nádražní ulici. Tento problém
vyřešíme umístěním doplňkových svítidel.
V listopadu jsme podali žádost o dotaci na komunitní centrum s knihovnou. To by vzniklo
rekonstrukcí budov mezi radnicí
a školou. Příprava podání žádosti byla velice náročná. Udělali jsme pro tuto věc maximum.
Alokace peněz na tuto výzvu
však není vysoká. Požadavky
zájemců mnohonásobně převyšují vyčleněnou částku, ale naděje umírá jako poslední.
dokončení na straně 7

V podvečer před první adventní nedělí
se v ronovském parku rozzářil vánoční strom
Vánoční trhy se v Ronově
nad Doubravou konaly poprvé
v roce 2011. Od té doby se těší
stále větší oblibě. I letos přišlo
v sobotu 2. prosince několik
stovek návštěvníků zahájit advent do parku na Chittussiho
náměstí. Právě zde je totiž dostatek prostoru na rozestavění
téměř 30 slavnostně nazdobených stánků, pro zakoupení
všeho, co tradičně patří k vá-

nočním trhům – od svařeného
vína, medoviny, přes různé
speciality, vánoční ozdoby,
perníčky, řemeslné výrobky
až po originální kousky umělců. V rámci trhů byly pro děti
připraveny i výtvarné dílničky,
kde si mohly vyrobit nějakou
maličkost pro radost. A byly to
hlavně také děti, koho nejvíce
zaujal a rozveselil živý betlém.
Pohladit si mohly oslíka, lamičku, koníka nebo minikozy.
Celou akci doprovázel bohatý program, který zahájily
děti z ronovské mateřské ško-

ly se svým pásmem písniček
a básniček pod dohledem paní
ředitelky Barbory Mrázkové.
Na ně navázal pěvecký sbor
místní základní školy a hudební oddíl TJ Sokol Ronov n. D.
pod vedením Kateřiny Andršové. Hudební vystoupení našich
nejmenších ukončila Základní
umělecká škola Heřmanův
Městec vánočními písněmi
v kytarovém podání paní uči-

telky Heleny Tomiškové a její
žákyně.
V 15 hodin byly už nastoupené mistrně Evropy – mažoretky Rondo, aby mohly předvést přihlížejícím své umění,
kterým reprezentují naše městečko v tuzemsku i zahraničí.
Krásnou předvánoční atmosféru dokreslili andělé na
chůdách hrající koledy. Andělé
nechyběli ani u slavnostního
rozsvícení vánočního stromu,
který se rozzářil za odpočítávání starosty Marcela Lesáka.
Tento symbol Vánoc nám bude
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zdobit park po celou dobu adventu a vánočních svátků.
Jako každý rok, tak i letos,
byl celé odpoledne připraven
kočár v koňském spřežení, jejž
využilo mnoho zájemců na vyjížďku městem. V lehce mrazivém počasí mnozí přivítali na
ohřátí ohniště, kde při popíjení
tradičních specialit rokovali
s přáteli. Betlém, který neodmyslitelně patří k této události,

byl vystaven v kostele z hlavního vchodu.
S nadcházejícím podvečerem před první adventní nedělí
se konal v kostele sv. Vavřince koncert v podání smíšeného pěveckého sboru Salvátor
z Chrudimi, který svým překrásným vystoupením uzavřel
tento slavnostní den.
RR

Poděkování
Chtěla bych poděkovat zaměstnancům pracovní skupiny
Města Ronova nad Doubravou, kteří zabezpečují technické zázemí všech kulturních činností. Běžný návštěvník akce, ať už
to jsou trhy, plesy, jarmarky, karnevaly…, si ani neuvědomuje,
kolik projde stolů, židlí, lavic, stánků a mnoho dalšího rukama
těchto lidí. Často po skončení akce za tmy, v mrazu nebo naopak
v úporném vedru. Spolupráce je vždy spolehlivá, v klidu a bez
jakýchkoli konfliktů, proto všem patří poděkování.
Stanislava Smolová

Městečko
PODZIMNÍ AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V září měly děti možnost
prožít cestu do vesmíru pomocí vesmírného pohádkového představení v nafukovacím
zážitkovém stanu. Pohádku
„Koblížek na cestách“ dětem
přivezlo divadlo Úsměv. Besedu pro rodiče „Logopedická prevence“ připravila
paní Mgr. Barbora Hušáková
9. října a 5. listopadu se

uskutečnila beseda s paní
Mgr.
Martinou Vrbickou
z čáslavského doučovacího
centra SOVA na téma školní
zralost. Ve čtvrtek 16. listopadu proběhla akce s názvem
„Drakiáda“. Děti z celé mateřské školy a děti z první třídy
ZŠ společně pouštěly draky
u ronovského rybníka.

SETKÁNÍ S MYSLIVCI
Koncem měsíce října jsme
s dětmi navštívili místní myslivnu. Členové zdejšího mysliveckého sdružení p. Kabeláč, p. Koutný a p. Minařík
pro děti připravili besedu
s ukázkami vycpané a vypreparované zvěře, ptáků, živých
bažantů a práci mysliveckého
psa Cira.
Na stěnách myslivny děti
viděly trofeje - hlavy divočáka, divokého kačera, výra
se sojkou, paroží srnců, jelena, daňka. Myslivci přinesli
i vyčiněnou kůži z lišky
a zuby divokého prasete. Děti
si vše mohly zblízka prohlédnout a osahat. Viděly i lebku
lišky s ostrými zuby. O lišce
jim p. Kabeláč poutavě vyprávěl, jak loví ostatní zvěř

a chodí i na dvorky krást
lidem slepice. Spolu s obrázky
dalších obyvatel našich lesů se
děti dověděly, jakou myslivci
věnují péči těmto zvířatům.
Pan
Minařík
přinesl
v přepravní kleci živé bažanty - slepici a vyprávěl dětem
o tom, jak se o ně starají. Po
prohlídce
myslivny
jsme
s dětmi venku na zahradě mohli pozorovat, jak pracuje myslivecký pes, jak je poslušný, jak
hledá a aportuje zvěř.
Na úplný závěr dostaly
děti sladkou odměnu, linecké
cukroví od pí. Koutné. Myslivcům děkujeme za poutavé
vyprávění, ochotu a čas, který
nám věnovali a věříme, že příští rok se opět sejdeme.

Podzimní výstava – výtvory žáků 1. stupně
V týdnu od 16. do 19. 10.
2017 byl vyučujícími a žáky
1. stupně uskutečněn projekt
„Krásy podzimu“. Projekt byl
zaměřen na environmentální
výchovu a estetické vnímání,
proto měli žáci za úkol připravit výstavku s podzimní
tematikou a tou prezentovat
svoji třídu na školní výstavě,
která byla k vidění na chodbě
v přízemí školy. Do projektu se zapojily všechny třídy
s originálními výrobky. Tyto

práce byly dále nabídnuty
k prezentaci do výlohy městské knihovny, kde si je mohla
prohlédnout široká veřejnost.
Součástí projektu byly také vycházky, při kterých žáci pozorovali změny v přírodě, sbírali
přírodní materiál na pracovní
činnosti, vnímali barevnou
proměnu krajiny. Získané poznatky o podzimu se prolínaly
všemi předměty.
učitelé 1. stupně

Tvořivá textilní dílna
Žáci 4. tříd se zapojili do
soutěže vyhlášené nadací
Sova a vyráběli ze starých
textilií různé výrobky. V naší
dílně vzniklo mnoho housenek, pejsků, kočiček, lichožroutů, tlačenek. Čtvrťáci
vytvořili také jedno společné
dílo, Mikuláše, anděla a čer-
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ta. Inspirací nám byl blížící se
adventní čas a příchod těchto
tradičních předvánočních postav. Dílo se zdařilo a můžete ho vidět ve vestibulu naší
školy.
J. Auersvaldová,
L. Bombačová

na dlani

NÁVŠTĚVA U RYBÁŘŮ
V listopadu jsme navštívili s dětmi rybáře na místních
sádkách. Děti tak měly možnost poznat něco nového a zajímavého o některých rybách
žijících v našich rybnících
a řekách.
Tuto návštěvu pro nás připravili pánové Václav Rek
a Jiří Mach. Pan Rek nás přivítal
a dětem vysvětlil, pro jaké ryby
jsou jednotlivé nádrže na sádkách určeny a jakou péči je nutné
jim věnovat.
Pro děti zde byly připraveny
k prohlédnutí živé ryby v kádích, o kterých nám pan Rek
velmi poutavě vypravoval.
Prohlédli jsme si kapry šupináče a lysce, štiku, lína, pstruha
a amura. Moc se nám líbil kapr
koi, který nás okouzlil svítivou,
oranžovou barvou, tak trochu
připomínal kouzelnou rybku
z pohádky. Všechny děti si s respektem prohlédly kroutícího
se úhoře, kterého si některé děti

i pohladily.
Pan Rek měl pro děti také připravenou ukázku některých vypreparovaných ryb či jejich hlav.
Znovu jsme si mohli prohlédnout
ostré zuby štiky, velkou hlavu
sumce a také dvě cizokrajné
ryby, dravou jihoamerickou říční rybku piraňu a mořskou rybu
s ostrými zuby zvanou kočka.
Na závěr návštěvy si
mohly děti v jedné z nádrží nakrmit pstruhy granulemi
a pozorovat, jak se hemží stříbřitá těla těchto ryb těsně pod hladinou. Děti si do mateřské školy
odnesly sladkosti, které si ve škole rozdělily.
Chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě této zdařilé akce a našim dětem se
věnovali. Opět jsme se dozvěděli něco nového a zajímavého
a také jak je nutné i o tyto obyvatele naší přírody pečovat
a chránit je.

Turistický kroužek na naší škole
Turistický kroužek má na
naší škole dlouhou tradici.
V minulosti ho vedla paní učitelka Hana Kátrová. Před třemi lety jsme na ni navázali
a začali s jednou třídou každý
měsíc vyrážet po nejbližším
okolí. Poznáváme malebné
Železné hory a řeku Doubravu, kam směřují naše kroky.
I když se některé trasy prolínají,
vidíme je vždy jinýma očima.
Roční období nám připravují stále nové a nové pohledy.

Na vycházkách je nám krásně.
Školní prostředí se změní na
volné putování a mimo třídu je
trochu jiný i vztah mezi žáky
a učitelkami. Nikam nespěcháme, povídáme si, co den dal,
a vzájemně se obohacujeme
novými postřehy. Letos se
k nám přidaly děti i z dalších tříd
a naše řady se rozšiřují. To je
dobré znamení, že jdeme správným směrem.
J. Auersvaldová, J. Sedláková a
žáci z turistického kroužku

ADVENT
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Na období adventu se děti
vždy velmi těší a všichni si přípravu Vánoc v mateřské škole
společně užíváme. Na všech
odděleních děti vyráběly výrobky s vánoční tematikou do
našeho stánku na adventní jarmark. Děti z oddělení Berušky
si připravily pásmo písní pro
vystoupení na ronovském jarmarku.
V
listopadu
proběhlo
v mateřské škole vánoční fotografování. První prosincové
dny děti čekalo vypravování
o tradicích mikulášské nadílky, výroba a kresba čertíků,
lepení čertovských řetězů.
5. prosince se uskutečnila na
všech odděleních mikulášská nadílka spojená s návštěvou Mikuláše, anděla a čerta.
Možná, že některé děti tento
den napadlo, zda jsem byl
hodný, ale vše dobře dopadlo
a všechny děti dostaly od Mikuláše ovoce a drobné sladkosti. Svůj slib o vzorném chování potvrdily otiskem palečku
pod čertovský slib. Všechny
děti se 8. prosince vypravily
autobusem na zámek do Žlebů. Prošli jsme si kouzelně
vyzdobené zámecké komnaty
a poznali jsme mnoho českých
vánočních tradic. V pondělí
11. prosince navštívilo MŠ divadlo Šeherezáda s pohádkou
„ Andělská pohádka vánoční“.
Během celého období adventu
jsme si s dětmi připomínali
dávné lidové tradice spojené
se jmény sv. Barbory, sv. Mikuláše a sv. Lucie.
Potom již nastalo období
příprav na vánoční setkání
s rodiči – adventní slavnost,
výroba dárečku pro rodiče.
Děti si na všech odděleních

společně s paní učitelkami vyzdobily třídy a zahradu vánočními dekoracemi, poslouchaly
a zpívaly vánoční koledy
a připomněly si některé vánoční lidové zvyky.
12. prosince navštívily děti
z oddělení „BERUŠKY“ obyvatele v domě s pečovatelskou
službou. Všem jeho obyvatelům zpříjemnily adventní
čas svým vánočním pásmem
a drobnými dárky.
Adventní slavnost proběhla
19. prosince. Na všech odděleních si děti společně s rodiči
vyrobily vánoční lucerničky,
ochutnali jsme vánoční cukroví a dobrý čaj. Potom jsme se
všichni sešli na školní zahradě
u rozsvíceného vánočního stromečku, zazpívali jsme si společně koledy a zatančili „čertí
tanec“. Vánoční nadílka potěšila všechny děti 20. prosince,
pod stromečkem našly nové
hračky. Společně s paní učitelkami prožily den plný radosti,
k obědu děti dostaly od paní
kuchařek tradiční štědrovečerní
rybu s bramborovým salátem.
Všichni jsme se snažili, aby
děti poznaly radost nejenom
z dostávání, ale i z obdarovávání a Vánoce vnímaly jako svátky klidu a rodinné pohody.
Přejeme všem krásné
Vánoce plné rozzářených
dětských očí a v roce 2018
hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.
Za MŠ Jana Ševčíková

Vánoční jarmark

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

kový výtěžek z prodeje činil
11 818 Kč. Částku 6 000 Kč
věnujeme nadaci Dobrý anděl,1 000 Kč bude využito na
podporu poraněných zvířat
v Záchranné stanici Pasíčka
a 4 818 Kč použijeme na
akce pro naše žáky. Nadace Dobrý anděl pomáhá
rodinám, které se vlivem
těžké nemoci dítěte nebo
onkologického onemocnění
rodiče dostaly do finanční
tísně. Velké poděkování patří všem žákům, rodičům
a pracovníkům školy, kteří
zhotovili spoustu nádherných vánočních výrobků
a podíleli se na organizaci
celé akce.
Za ZŠ Iva Trnková

Městečko

Vánoce s pěveckým sborem ZŠ

Ronováčci zpěváčci a s Hudebním oddílem
TJ Sokol Ronov nad Doubravou
Příprava vánočního hudební- la Raise vystoupili v Domově
ho vystoupení žáků ZŠ Ronov s
pečovatelskou
službou,
nad Doubravou je ronovskou v mateřské škole a při slavnostradicí, jíž ZŠ ve spolupráci tech rozsvěcení vánočního stros Hudebním oddílem TJ Sokol mu v Třemošnici a Ronově nad
Ronov nad Doubravou přispívá Doubravou. Všem účinkujícím
k umocnění slavnostní předvá- i těm, kteří vystoupení umožninoční nálady. Letos se spojil li patří za podporu vřelý dík a
pěvecký sbor Ronováčci zpě- přání příjemně prožitých svátků
váčci se žáky páté třídy a s cvi- vánočních i celého následujícíčenci z Hudebního oddílu. Pod ho roku 2018.
vedením paní učitelky Kateřiny
Andršové a pana učitele KarMgr. Kateřina Andršová

na dlani

Žáci nasbírali neuvěřitelných 352 kg kaštanů
Celý říjen probíhala v naší
škole poprvé soutěž ve sběru
kaštanů. Cílem soutěže bylo
podpořit krmení lesních zvířat
v zimním období. Do soutěže
se zapojilo 22 žáků celkem ze
sedmi tříd. Dohromady nasbírali
neuvěřitelných 352 kg kaštanů.
Největšími sběrateli byli žáci
druhé a třetí třídy.
Protože došlo k úplné shodě, byla udělena dvě první
místa, a tak vítězství získávají
Rudolf
Brynych

a Vojtěch Hrdlička, oba žáci
druhého ročníku. 2. místo obsadila Štěpánka Koutná (2. tř)
a třetí místo patří Natálii
Koubové ze 3. třídy. Bylo
uděleno i čestné čtvrté místo
a to patří Terezce Nesládkové,
rovněž ze 3. třídy.
Více než 10kg nasbírali
a sladkou odměnu získali: Lukáš Čekal, Michal Čepěl, Štěpán
Kolář, sourozenci Oleksíkovi,
Martin Brynych a Adéla Nesládková.
Mgr. Irma Krulišová

ZUŠ Heřmanův Městec
Rodičům, našim žákům, čtenářům,
muzikanti mají za sebou první velké vystoupení na jedné z nejkrásnějších akcí v roce, a tou je rozsvícení vánočního stromku,
která se v Ronově udála 2. 12. 2017. Ač byl za ZUŠ plánován pestřejší program, nemocnost žáčků se na přípravách projevila, ale
nakonec velikou zodpovědnost přijala žačka II. stupně Veronika
Široká, kytaristka ze třídy H. Tomiškové. S paní učitelkou si pro
diváky připravila vánoční repertoár, kterým podmalovaly celkovou
atmosféru tradičních vánočních trhů. I jejich prstíky měly co dělat, aby v chladnu zahrály co nejlépe. Velice děkujeme za přizvání
paní Smolové a městu Ronov n. Doubravou a gratulujeme i dalším
vystupujícím ke krásným výkonům. Děkujeme i naší žačce a její
vyučující za precizní přípravu a přednesený repertoár.

Všem našim klientům, ale i občanům Ronova,
Mladotic a Moravan přejeme klidné vánoční
svátky, mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce.
Pečovatelská služba Ronov nad Doubravou.
Nyní se muzikanti chystají na Adventní koncert, který se uskuteční 19. 12. 2017 na MěÚ Ronov nad Doubravou, čas bude upřesněn
na plakátech a pozvánkách. Vystoupí kytaristé ze třídy H. Tomiškové, studenti zobcové flétny, zpěvu a kláves ze třídy R. Menouška
a další kytaristé a klávesisté ze třídy M. Víta. Všichni jste na koncert
srdečně zváni, abyste podpořili začínající umělce a užili si chvilku
klidu a pohody v příjemném prostředí v předvánočním shonu.
Koncem měsíce září navštívili ZUŠku inspektoři ze Středočeského kraje, kteří přijeli na pravidelnou kontrolu po třech letech. Nyní
se již do našich rukou dostala závěrečná inspekční zpráva, která
všem pedagogům i vedení udělala velikou radost. Inspekční zprávu
si můžete přečíst na stránkách školy „ke stažení.“
Učitelé nadále vybírají nové a účelné vybavení do výuky a dokupují nové nástroje, aby Vánoce v ZUŠce byly radostné a žáčkům se
studovalo co nejlépe. Žáčkům, kteří ze závažných důvodů nemohou
navštěvovat hudební nauku nebo soubor, byly již dodány podklady pro komisionální zkoušky v lednu. Taneční obor se již chystá
na první předtančení na koncertu v Třemošnici, na předtančení na
plesech a na soutěže. Výtvarníci nadále připravují díla na výstavu
i drobnější dílka pod vánoční stromeček svým blízkým. Nyní již
přejeme mnoho vánoční pohody plné krásných tónů a do nového
roku mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. Více na www.zushm.cz
a na Facebooku ZUŠ Heřmanův Městec.
Za ZUŠ Mgr. Kristýna Vašková

Krásná česká poštovní známka
z našeho okolí:

q Obrázek Karla IV. z aršíku

V loňském roce 2016 byla
vydána nová poštovní známka z našeho okolí – Železné
hory. Autor známky je Adolf
Absolon, rytec Martin Srb.
V Železných horách je několik
přírodních lokalit a rezervací
a jedna národní přírodní rezervace, která se jmenuje Lichnice
– Kaňkovy hory. Právě z této
rezervace byla na známku zvolena divoká Lovětínská rokle
a výchozy starohorních rul.
V levé části návrhu jsou na
obzoru zříceniny hradu Lichnice. V pravé části bučiny ve sva-

hu hřebene Krkaňka. V dálce je
krajina kolem řeky Doubravy.
Rezervace Lichnice – Kaňkovy
hory je zároveň významnou lokalitou soustavy Natura 2000.
Železné hory jsou též nalezištěm nerostných surovin: naleziště Běstvina baryt a fluorid,
lokalita Prachovice – vzácný
minerál montroseit, kde byly
těženy.
V roce 2016 bylo vydáno
40 nových českých známek.
V anketě o nejkrásnější známku
roku v magazínu a časopisu Filatelie čtenáři vybrali nejkrásnější známku roku 2016.
Nejkrásnější známkou roku
2016 se stal aršík – Karel IV.
Známka byla vydána u příležitosti 700. výročí narození Karla
IV. Na známce je podobizna císaře Římské říše a českého krále Karla IV. Autor Jan Kavan,
rytec Miloš Ondráček. Známka
byla vydána 4. 5. 2016.
Naše známka Železné hory
se umístila na 7. místě.
Dnes v době mobilů a internetu není asi mnoho filatelistů
mezi námi. Známky se vyskytují po celém světě a jsou velice
krásné.

Přijel sv. Martin a přivezl nám déšť
Základní organizace Českého svazu žen v Ronově nad
Doubravou
uspořádala podruhé dne 10. listopadu akci
„PŘÍJEZD SV. MARTINA“.
Ženy pro přítomné děti připravily bílé papírové koníky.
Pro všechny pak napekly tradiční Martinské rohlíčky.
Velmi mile nás potěšilo, že
i za deštivého počasí se na příjezd sv. Martina, tentokráte na
hnědém koni, přišla podívat

spousta veřejnosti. Uskutečnil
se lampionový průvod v čele se
sv. Martinem. Zároveň probíhala ochutnávka mladých svatomartinských vín.
V tomto předvánočním
čase přejeme všem klidné
a spokojené Vánoce. Do nového
roku 2018 pak především pevné
zdraví a osobní spokojenost.
ZO ČSŽ
Ronov nad Doubravou

Dětské vystoupení v domě
s pečovatelskou službou
Sešel se rok s rokem a my
jsme přivítali v DPS děti z hudebního oddílu TJ Sokol Ronov
nad Doubravou pod vedením
Mgr. Kateřiny Andršové a pana
Karla Raise. Děti nám zazpívaly a zahrály známé koledy
a my jsme si připomněli, že čas

vánoční se přiblížil. V polovině prosince přišly mezi nás děti
z MŠ, které měly hezký program plný básniček a koled.
Tímto bychom jim chtěli poděkovat a popřát krásné Vánoce.
Pečovatelská služba Ronov

Ukázková hodina v druhém ročníku
Paní učitelka v druhém ročníku připravila pro rodiče žáků
ukázkovou hodinu.
Rodiče mohli sami posoudit,
jak jejich děti při hodině pracují, jak jsou pozorné a jak se
jim daří. Mnozí byli překvapeni
náročností práce učitelky při
počtu 28 žáků ve třídě. Děti se

před rodiči velmi snažily, bylo
znát, že se chtějí před rodiči pochlubit a předvést. Po skončení
hodiny žáci dostali od paní učitelky velkou pochvalu.
Rodičům, kteří si udělali pro
své děti čas a přišli se podívat,
patří velké poděkování.
Mgr. Irma Krulišová

3

Městečko

na dlani

Amatérský Fotoklub Ronov nad Doubravou
vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže.
Pochlubte se svými úlovky a zúčastněte se fotografické soutěže

Studenti – senioři
mají za sebou první semestr
Město Ronov nad Doubravou ve spolupráci Provozně
ekonomickou fakultou České
zemědělské univerzity v Praze
zřídilo v našem městě Virtuální
univerzitu třetího věku. ČZU
takto umožňuje vzdělání bez
ohledu na vzdálenost i v tak
malých městech, jako je Ronov
n. D. Že na vzdělávání není
nikdy pozdě se přesvědčili
senioři, kteří mají za sebou
první zimní semestr. Na téma
České dějiny a jejich souvislosti zhlédli na videoprojekci 6
přednášek, ze kterých si udělali
společný test ještě na přednášce, a posléze každý sám doma.

Tím absolvovali první kurz, za
nějž obdrží diplom. Po získání
6 diplomů a po splnění studijních podmínek je účastník
pozván na slavnostní promoci
v aule ČZU.
Univerzita bude pokračovat
letním semestrem, který zahájíme již 31. ledna na téma
Barokní architektura v Čechách. Zveme všechny zájemce o vzdělávání, kteří jsou již
v důchodovém věku, přijďte do
místní knihovny pro přihlášku
nebo přímo na první přednášku
31. ledna do zasedací místnosti
MěÚ.

Všichni, co rádi fotografujete, zašlete nám hezké záběry z Ronovska, výletu, procházky, krajiny nebo domácího mazlíčka atd.
ve formátu JPG o minimální velikosti 2 MB na adresu knihovna@
ronovnd.cz do 31.1. 2018 (od 1 autora maximálně 2 fotografie).
Sledujte stránky města www.ronovnd.cz, kde budou postupně
zveřejňovány došlé fotografie.
Od 1. 2. 2018 do 31. 3. 2018 proběhne veřejné hlasování
o nejhezčí snímek.
Pro 3 autory fotografií, kteří získají nejvíce hlasů od spoluobčanů,
je připravena odměna. Jednu zvláštní cenu určí odborná porota.
Těšíme se na vaše příspěvky.
Dušan Holas

Bližší informace v místní knihovně nebo
na tel. 608 725 159 p. Smolová
Městská knihovna Ronov nad Doubravou Vás zve na
cestovatelský večer

ARMÉNIE, GRUZIE

Městská knihovna Ronov nad Doubravou registruje v tomto roce
300 čtenářů. Toto číslo je ovšem trochu zavádějící, neboť na jeden průkaz si často půjčuje více členů rodiny. Velkou radost máme
hlavně z přibývajících dětských zájemců o čtení. Výběr knih je široký a pestrý z téměř z 16 tis. svazků.
Výpůjční doba knihy je jeden měsíc. V případě, že na knihu není
zadaná rezervace (nečeká na ní jiný čtenář) může se výpůjčka prodloužit až na 3 měsíce. V případě rezervace se musí kniha vrátit.
Upozorňuji na to hlavně proto, neboť se nám rozmáhá „nešvar“
knihy nevracet včas a tak nové tituly, které jsou žádané, někde zahálí na nočním stolku. Podle výpůjčního řádu je za výpůjčku delší
jak 3 měsíce poplatek 40 Kč.
Online katalog knih naleznete na www.ronovnd.cz v sekci
knihovna. Zde můžete vyhledávat novinky, žádaný titul, rezervovat
nebo prodlužovat výpůjčky.
Od roku 2018 jsou roční registrační čtenářské poplatky 80 Kč
pro dospělé a 40 Kč pro děti, studenty a důchodce.
Knihovna poskytuje služby kopírování, tisk, skenování, laminování, internet.
Městská knihovna Ronov nad Doubravou bude uzavřena
28. 12. – 31. 12. 2017
5. 2. – 17. 2. 2018 z důvodu malování

Vánoční koncert
v ronovském kostele

Letní semestr 2018:

Téma kurzu: Barokní architektura v Čechách
Přednášky: 31. ledna, 14. února, 28. února, 14. března, 28. března,
11. dubna
Čas: vždy od 8.30 hodin
Kde: v zasedací místnosti Městského úřadu Ronov nad Doubravou
Cena celého kurzu: 300 Kč
V případě zájmu tištěného studijního materiálu:
20 Kč za každou přednášku

Městská knihovna informuje

Jak se cestuje
z Kamčatky stopem?
V úterý 31. října se v zasedací místnosti městského
úřadu Ronov nad Doubravou
konala cestovatelská beseda
s Vojtěchem Markem, rodákem
z Heřmanova Městce, s názvem
„Z Kamčatky stopem“. Téměř
třicet návštěvníků si vyslechlo
velmi poutavé vyprávění mla-

dého dobrodruha, který cestoval
sám stopem z Kamčatky přes
celou Sibiř, Ural až do Archangelsku. A pak přes Petrohrad
a Ukrajinu domů. Celé povídání bylo doplněno fotografiemi
z této odvážné cesty.
Městská knihovna Ronov
nad Doubravou

S Vánočními svátky se blíží také tradiční Vánoční koncert, který
se i letos bude konat v ronovském kostele sv. Vavřince 26. prosince
v 18:00 hodin. O dramaturgii koncertu se opět postarala královéhradecká varhanice Mgr. Adéla Šarmanová. Letos vybrala vánoční
skladby českých a světových mistrů: Johanna Sebastiana Bacha,
Wolfganga Amadea Mozarta, Camilla Saint-Saënse, Antonína
Dvořáka a Adama Michny z Otradovic. V závěru koncertu zazní
výběr českých i světových koled. Společně s Mgr. Adélou Šarmanovou se představí vynikající sopranistka Mgr. Lucie Strejcová
a klarinetista Marek Pavlíček.
Mgr. Kateřina Andršová

Vydejte se s námi do zemí, které Vás okouzlí všudypřítomný pohled na posvátnou horu Ararat. Budete kráčet
místy, kde nám nejstarší křesťanští poustevníci zanechali
v jeskyních, soutěskách a na nepřístupných skalách překrásné skvosty klášterní architektury. Podnikneme vyhlídkovou
cestu majestátním pohořím Velký Kavkaz až k legendární
hoře Kazbek, z jehož masívu podle starých řeckých pověstí
bohové přikovali Prométhea.

přednášející: Mgr. Hana Kátrová
(s technickým zázemím Mgr. Jarmily Sejčkové)
kdy: 21. 2. 2018 od 18 hodin
kde: zasedací místnost MěÚ Ronov nad Doubravou

Tradiční dětský karneval
Volnočasová Kulturní Ronovská Komise uspořádala
v sobotu 18. listopadu tradiční
dětský karneval, který se tentokrát konal v bývalé restauraci
Tunel. Dlouho opuštěný a ponurý sál během chvíle ožil dětským jásotem a smíchem. I přes
počáteční obavy z nízké účasti,
a to vzhledem k místu konání,
na karneval dorazila více než
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padesátka dětí s dospělým doprovodem. Jako každý rok byl
pro děti připraven bohatý program, diskotéka, soutěže, dětská dílna a občerstvení. Děkujeme všem zúčastněným, kteří
nás svou přítomností přišli podpořit a těšíme se za rok na viděnou na slíbené pyžamkiádě 😊
Voku®Ko

PŘEDSTAVUJEME VÝBORY A KOMISE

Volnočasová Kulturní
Ronovská Komise VoKu®Ko
Hlavní náplní naší komise
je realizace kulturních a volnočasových akcí pro občany, zejména pak pro děti, kterým se
snažíme zpříjemnit jejich dětství
spoustou překrásných zážitků
a vzpomínek.
Činnost kulturní komise si klade
za cíl především:
- Podporovat kulturní a společenské aktivity v našem městě.
- Připravovat celoroční kalendář
volnočasových a kulturních
akcí včetně jeho pravidelné
aktualizace.
- Podílet se na organizační přípravě a zabezpečení průběhu
tradičních kulturních a společenských akcí (plesy, vánoční trhy, Svatojánský jarmark
a jiné).
- Spolupracovat při organizování oslav a významných výročí
města.
- Spoluúčast na propagaci města prostřednictvím místního

zpravodaje Městečko na dlani.
- Spolupracovat s mateřskou
školou,
základní
školou
a městskou knihovnou.
- Spolupracovat s ostatními
spolky a organizacemi města.
Volnočasová Kulturní Ronovská
Komise
pracovala
v roce 2017 v následujícím složení:
Kateřina Francová
– předsedkyně
Stanislava Smolová – členka
Veronika Vašíčková – členka
Barbora Mrázková – členka
Jitka Doležalová – členka
Leona Mrázková – členka
Eva Joachimová - členka
Dušan Holas – člen
Naše „osmička“ se schází pravidelně nejméně jednou za dva
měsíce. Zápisy z těchto schůzí
jsou uloženy u předsedkyně komise.

A co vůbec práce v komisi
obnáší? Vše začíná podrobným
naplánováním a rozdělením
jednotlivých úkolů mezi členy
komise. Délka přípravy se odvíjí od povahy akce. Někdy se
jedná o pár dnů, jindy je třeba
plánovat několik týdnů dopředu. Vše je vždy nachystáno
s maximální péčí – program,
občerstvení, výroba dekorací,
ozvučení, různá povolení, zajištění odměn, rozvoz plakátů
a další. Většinou pracujeme
s využitím vlastních sil, ale
v některých případech využíváme štědré nabídky dobrovolníků, kteří nám s přípravou vždy
ochotně a nezištně pomohou.
A za to jim velmi děkujeme.

Na závěr nám dovolte pozvat vás na naši další akci a to
velkou noc grácií a nebezpečných gangsterů. Další ročník
retroplesu tentokrát ve stylu 20.
a 30. let se bude konat v únoru
2018. Termín a místo konání
budou upřesněny po Novém
roce. Zároveň s tímto pozváním apelujeme na všechny, kteří ještě váhají přijít mezi nás:
„Dobový kostým opravdu není
podmínkou. Nemusíte se bát
ani swingových hitů, ani charlestonových kroků, neboť se
z pódia opět budou ozývat tóny
všech možných žánrů.“
Přejeme všem krásné, klidné,
pohodové Vánoce a šťastný nový
rok.
VoKu®Ko

Městečko

INFORMACE O PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2018

Společenská kronika

POPLATEK ZE PSA

Narodili se:
Lucie Schlosserová, Ronov n.D. 156
Aneta Delehan, Ronov n.D. 74
Ema Šolcová, Ronov n.D. 40
Životní jubileum oslavili:
Anna Světinská, Ronov n.D. 381
Josef Semrád, Ronov n.D. 29
Jana Černíková, Ronov n.D. 267
Viléma Jiralová, Ronov n.D. 456
Ludmila Dvořáčková, Ronov n.D. 406
Eugenie Kábelová, Ronov n.D. 561
Ladislava Petržilková, Ronov n.D. 390
Štěpánka Žítková, Ronov n.D. 114
prof. Zdeněk Sejček, Ronov n.D. 357

na dlani

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

Zlatou svatbu v kruhu rodinném oslavili Josef a Marie Labuťovi,
Ronov n.D. 379
Zemřeli:
Marie Veselá, Ronov n.D. 23 ve věku 			
80 let
František Křivský, Ronov n.D. 335 ve věku 		
77 let
Hana Klečková, Ronov n.D. 448 ve věku 		
76 let
Jaromír Černík, Ronov n.D. 137 ve věku 		
62 let
Marie Semrádová

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa, který dovršil stáří tří
měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
Držiteli psa tímto vzniká ohlašovací povinnost, stejně jako v případě, že dojde k jakékoli změně.
Sazba poplatku za kalendářní rok je:
a) za prvního psa
- v rodinném domku v obvodu města
100,- Kč
- v ostatních domech v obvodu města
400,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
- v rodinném domku i v ostatních domech v obvodu města
					
200,- Kč
c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným
zdrojem příjmu nebo poživatele sirotčího důchodu
- v rodinném domku v obvodu města
100,- Kč
- v ostatních domech v obvodu města
200,- Kč
- za druhého psa těchto držitelů v obvodu města v rodinných
i ostatních domech
			
200,- Kč
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2018 a lze uhradit v pokladně úřadu nebo převodem na účet města.
Platba na účet - variabilní symboly:
pro Ronov n. D. 134101… (doplnit číslo popisné + číslo bytu)
pro Mladotice
134102… (doplnit číslo popisné)
pro Moravany
134103… (doplnit číslo popisné)

Děkuji Městskému úřadu a SPOZ v Ronově n.D.
za blahopřání a dárek k mým narozeninám. Také
děkuji paní Mgr. Janě Auersvaldové a paní Ivě
Růžičkové za milou návštěvu. Zdeněk Jeřábek
Při příležitosti mých 70. narozenin děkuji za milou návštěvu pí Janě Auersvaldové a pí Pavlíně
Pavlíkové. Rovněž děkuji MěÚ a SPOZ za věcný
dar a květiny.
Anna Světinská
Děkuji Městskému úřadu a SPOZ v Ronově nad
Doubravou za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu. Poděkování patří též pí Semrádové
a pí Růžičkové za milou návštěvu. Josef Semrád
Děkuji SPOZu za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
Zároveň děkuji Mgr. Janě Auersvaldové a paní Růžičkové za milou
návštěvu, která mě velice potěšila.
Jana Černíková
Děkuji za milou návštěvu pí Hromádkové s dárkem a přáním od
MěÚ a SPOZ k mým narozeninám.
Ladislava Petržilková
Děkujeme MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání, květinu
a dárky k naší zlaté svatbě. Poděkování patří i pí Hromádkové
a pí Semrádové za milou návštěvu.
Josef a Marie Labuťovi
Chtěla bych touto cestou poděkovat členkám SPOZu za milou
a příjemnou návštěvu vykonanou při příležitosti mého významného
životního jubilea.			
Štěpánka Žítková

Nevíte, kam s ní? Pomůže Vám nová aplikace
V průměrné české domácnosti je nyní 15 kusů světelných
zdrojů. Jsou mezi nimi jak klasické a halogenové žárovky, tak
i úsporné zářivky či LED diodové žárovky. Kam s nimi, když doslouží? Wolframové žárovky je možné vyhodit do běžného odpadu.
Úsporky je však, vzhledem k malému obsahu rtuti, potřeba odevzdat
k recyklaci. Navíc se díky recyklaci využije více než 95 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené.
Pokud i vám v domácnosti dosloužila úsporná zářivka a vy přemýšlíte, kde je ve vašem okolí nejbližší sběrné místo, využijte užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“ společnosti EKOLAMP.
Nová aplikace vám rychle pomůže najít sběrný dvůr, obchod
s elektrem, supermarket, obecní úřad nebo další místa ve vašem
okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplikaci si můžete zdarma
stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android nebo iOS. Kromě mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje přehledný popis jednotlivých druhů světelných zdrojů
a kvíz na procvičení znalostí.
QR kód iOS

QR kód Android

V našem městě můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat na
sběrném místě na dvoře městského úřadu, vjezd z ulice Čáslavské,
brána otevřena do 15,30 hod. nebo zanést do kanceláře městského
úřadu v době hodin pro veřejnost.
V Česku je nyní k dispozici
přes 4400 sběrných míst. Zpětný
odběr světelných zdrojů pro naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005.
Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří
Ronov nad Doubravou finanční prostředky, které bychom jinak
museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatníkem je fyzická osoba s trvalým pobytem ve městě nebo
s povoleným trvalým nebo přechodným pobytem na dobu delší než
90 dnů, dále osoba, která má ve vlastnictví stavbu k rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není nikdo hlášen k pobytu.
Ohlašovací povinnost má poplatník do 15 dnů ode dne, kdy mu
povinnost platit vznikla, zanikla nebo nastala změna a musí případně doložit skutečnosti dokládající nárok na osvobození nebo
úlevu od poplatku.
Platbu lze uhradit v pokladně úřadu nebo převodem na účet města.
Pro objekty, kde je někdo přihlášen k trvalému pobytu:
pro Ronov n. D. 134001… (doplnit číslo popisné + číslo bytu)
pro Mladotice
134002… (doplnit číslo popisné)
pro Moravany
134003… (doplnit číslo popisné)
Pro chaty a chalupy:
pro Ronov n. D. 134006…
pro Mladotice

134004…

pro Moravany

134005…

(doplnit číslo chalupy
nebo číslo evidenční)
(doplnit číslo chalupy
nebo číslo evidenční)
(doplnit číslo chalupy
nebo číslo evidenční)

Sazba poplatku za kalendářní rok je:
- občan s pobytem 480,- Kč
- děti do 6 let včetně roku dovršení a občané,
kteří v daném roce dosáhnou 70 let věku 430,- Kč
- osvobození a další úlevy jsou na základě zákona číslo 565/1990
Sb. o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky města Ronov n. D, č. 04/2015 – informace v kanceláři MěÚ, pí Jehlárová.
Poplatek je možno zaplatit najednou nebo ve dvou splátkách a to
do 31. 3. 2018 a do 30. 6. 2018. Kdo nedoloží skutečnost, která
dokazuje nárok na osvobození nebo úlevu, tento nárok ztrácí.
Proběhlo výběrové řízení na svozovou firmu, odpad bude i nadále
svážet firma AVE Čáslav, se kterou se uzavřela smlouva na dobu
jednoho roku.

Z městských lesů
Město Ronov n.D. spravuje 169 ha lesů, z toho 22 ha
je v přímém vlastnictví města
a na 147 ha se v poměru 11/165
vlastnicky podílí obec Heřmanice.
Lesy se nachází především
podél řeky Doubravy, podstatná část spadá do přírodního
parku Doubrava. Jsou zařazeny do kategorie hospodářských
a podle platného hospodářského plánu jsou těžební možnosti 10.000 m3 za decennium
(desetileté období). Tento objem rozdělený do jednotlivých
let v plné míře nevyužívám,
aby byla zachována rezerva
pro případ kalamit. Snažím se
hospodařit tzv. měkčími způsoby, to zjednodušeně znamená
nevytvářet velké holiny a využívat náletu stávajících dřevin.
V současné době je komerčně
nejvýnosnější prodej smrkového dřeva, nicméně kvůli probíhajícím klimatickým změnám
trpí smrk v těchto nízkých
nadmořských výškách přísušky
a na exponovaných stanovištích následně škůdci (kůrovec,
václavka, pilatky). Proto se
snažím při obnově lesa zvyšovat podíl zastoupení jedle
na úkor smrku. Při výsadbách
musím podle lesního zákona
mimo jiné dodržet minimálně
čtvrtinový podíl melioračních
a zpevňujících dřevin (listnáče

a jedle). Ty jsou ale atraktivní
pro zvěř, takže jejich dopěstování je možné jen se zvýšenými
náklady na ochranu v oplocenkách.
Ze stržených peněz se každoročně financuje pěstební činnost (výsadby, ožínání, ochrana proti zvěři, prořezávky)
a údržba cest. K této údržbě využíváme nabídky prachovické
cementárny, která nám již po
několik let zdarma poskytuje
300 t kamene. Výdaje na cesty
nám umožňují vytěžit i dříví v
místech, která byla dříve nedostupná, a samozřejmě plnit
nasmlouvané dodávky podle
požadavků odběratelů. Poděkování patří i samovýrobcům,
kteří pomáhají s vyklízením
vytěžených ploch.
Rozpočet je přebytkový
a o vydělaných penězích rozhoduje zastupitelstvo.
V letošním roce se kůrovcová kalamita nevyhnula ani
našim lesům. Nad plánovaný
objem těžeb bylo nutné vytěžit
260 m3, takže celková letošní
těžba dosáhla 1260 m3. S tím
souvisí i vyšší tržby, které letos
do konce října činí 2 050 177,Kč bez DPH.
Větrná kalamita, která na
konci října postihla území celé
republiky, u nás naštěstí velké
škody nezpůsobila.
Michal Kindl

Novinkou bude pytlový svoz plastů z domácností, který bude probíhat v intervalu 1 x za měsíc. Občané dostanou pytle k tomuto
účelu v kanceláři úřadu dle počtu svozů.
Chceme tímto předejít nepořádku u kontejnerů na separovaný
odpad. Přebytečné množství plastů bude i nadále možné uložit
do kontejnerů, které zůstanou na svých místech. Pytle na plast
budou k dispozici už od ledna, stejně jako známky na popelnice.
Další informace poskytne pí. Jana Jehlárová na tel 469687449
nebo 608725171.
Jana Jehlárová, referentka HSO
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na dlani

Kaštanové stezky v Ronově nad Doubravou
Už jsme vás v jednom minulém čísle našeho zpravodaje Městečko
na dlani informovali o připravovaném projektu výsadby kaštanovníků v našem městě. Dovolte, abychom vás s ním blíže seznámili.
Není kaštan jako kaštan…
Kaštanovník setý (Castanea sativa) je blízkým příbuzným našeho
domácího buku a dubu. Jejich plody - jedlé kaštany - mají vysokou
nutriční hodnotu (vyšší obsah uhlovodíků než většina ořechů, sacharóza, draslík, fosfor, vápník, hořčík, železo…, vitamíny A, C a D),
podporují nervy a paměť. Kaštanovník je dlouhověký strom (500 600 let), výška 20 - 25 m, kvete v červnu/červenci, plody dozrávají
koncem října, habitus stromu je podobný dubu.
Kaštanovník v krajině, kaštanové slavnosti…
Kaštanovník setý poskytuje chutné a výživově hodnotné plody kaštany. Pěstování kaštanovníku má svůj kulturní a krajinotvorný
aspekt.
Prodavači pečených kaštanů byli běžným koloritem v českých
zimních městech za první republiky.
Hlavní myšlenkou projektu je spojení Ronova n. D. a jedlých
kaštanů. Pokud výsadba bude ve větším rozsahu, tak Ronov
s tímto projektem může být unikátní v rámci celé ČR. Do projektu lze zapojit místní obyvatele (i děti), užitek ze stromů (kaštany) bude obecný, v době sklizně („kaštanobraní“) lze pořádat
kaštanové slavnosti s pečením kaštanů a kulturním programem
pod záštitou města, turisté budou mít o důvod více navštívit
Ronov, místním přibude další dobrý důvod proč bydlet a žít ve
svém „městečku na dlani“.

Kaštanové stezky…
Cílem je založit několik menších kaštanek (kaštanových sadů),
propojit je sítí polních cest s alejemi (nejen z kaštanů), vybudovat
tematická zastavení (lavičky, sochy v krajině, naučná a tělocvičná
zastavení, malá hřiště pro děti s maminkami, pikniková místa…).
K výsadbě budou použity velkoplodé a zároveň odolné odrůdy
kaštanovníku - mnohem vyšší kvalita a využitelnost plodů, dřívější
nástup do plodnosti.
Vhodné bude také vysazení skupin několika kaštanů na různých
veřejných prostranstvích ve městě (např. ul. Za Humny apod.).
Pokud se podaří vyvolat zájem místních o pěstování kaštanovníků,
tak si je lidé mohou vysazovat i na svých soukromých pozemcích,
přičemž město může pomoci se zajištěním certifikovaných sazenic.
Vytypované a v ČR vyzkoušené jsou odrůdy velkoplodých kaštanovníků (francouzské odrůdy Marigoule, Maron de Lyon, Bouche
de Betizac a italská odrůda Marradi).

Realizace projektu je postupně (v etapách), v horizontu cca
10 let, částečně v souvislosti s pozemkovými úpravami (případně
i jako součást širších projektů s možností dotací).
Byly vytipovány také lokality vhodné pro založení menších kaštanových sadů - kaštanek.
U cihelny
Malá kaštánka U cihelny, mokřady, propojení podél potoka nebo
přes polní cestu s alejí do Biskupic. Prodloužení procházky přes Bažantnici až do Biskupic
Výsadba cca 12 ks kaštanovníků

Již tradičně pořádá Charita Česká republika
dobročinnou Tříkrálovou sbírku.

V Ronově nad Doubravou budete
potkávat koledující skupinky tří králů
v sobotu 6. ledna 2018.
Tříkráloví koledníci budou putovat dům od domu a přinesou Vám radostné
poselství Vánoc a přání všeho dobrého.
Přitom poprosí o dar na pomoc lidem v nouzi.
Prosíme, neodmítejte tyto vyslance potřebných. Prostřednictvím Charity ČR
můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou.
Koledníci Charity budou vybírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky,
opatřené charitním logem a obdarují dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky je
vybaven průkazem koledníka. Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným,
tělesně postiženým, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v našem regionu.
Sbírka pomáhá při zajištění pečovatelské služby, osobní asistence a občanské poradny.

AŽ POTKÁTE TŘI KRÁLE,
KTEŘÍ SE PROKÁŽÍ POVĚŘENÍM ČESKÉ CHARITY,
OTEVŘETE JIM NEJENOM DVEŘE ALE TAKÉ SVÁ SRDCE.

ZAČNĚTE S NÁMI ROK DOBRÝM SKUTKEM !

Děkujeme.

V zahrádkářské kolonii
V budoucnu zde vzniká mozaika kaštanek, ovocných stromů
a rekreačních luk s novou cestou navazující na lávku přes řeku
a propojující obytnou zónu podél silnice na Biskupice s centrem
města
Počet stromů i případná investiční náročnost záleží na konkrétních
dohodách a na detailním řešení dané lokality.

Další možné lokality v krajině a ve městě…
Propojení s Chittussiho údolím, polní cesta mezi Horními a Dolnímu Sytinami.
Pozemek při vstupu do Bažantnice – napojení na stávající červenou turistickou značku, vhodný pro cca 45 stromů (po terénních
úpravách) od Sádeckéo mostu okruh 2,5 km. Zastavení na cestách
v krajině - výsadba vždy cca 3-5 ks stromů
Ve městě výsadba menších skupin stromů (u školy, ul. Nádražní
apod.), popř. nabídnout rostliny místním obyvatelům (zprostředkovat dodávku sazenic, dopředu domluvit zájem).
Cenová náročnost
Sazenice kaštanovníku nejsou dražší než běžné alejové stromy.
Francouzské odrůdy Marigoule, Maron de Lyon, Bouche de Betizac (stromky s obvodem kmínku 8-10 cm) dováží česká firma Školky Litomyšl, spol. s r.o. (www.skolky.cz) v ceně cca 2.500,- Kč/ks.
Italská odrůda Marradi (150 - 200 cm špičáky) je dostupná v italském školkařství Dal Monte ve městě Brisighella (www.dalmontevivai.com) v ceně cca 500,- Kč/ks.
Výsadba vč. kůlování se pohybuje dle velkosti sazenic a přístupnosti terénu od 500,- Kč/ks do cca 1.000,- Kč/ks, tento náklad je
však možno snížit, pokud výsadbu budou provádět alespoň z části
dobrovolníci z řad obyvatel města (vezmou tak lépe projekt za svůj).
Náklady na terénní úpravy závisí na místních podmínkách a náročnosti terénu.

q Na dvoře městského úřadu probíhá dostavba dlouholetého
torza garáže, která slouží na parkování nákladního auta DAF.

q V Moravanech vznikla nová zpevněná plocha sběrného místa
na tříděný odpad.

„Naši zaměstnanci vědí, proč u nás pracují.“
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Městečko
nová rubrika s tématy z knihy
„Život v Ronově nad Doubravou – současnost a minulost“

DĚJINY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL
V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU
Tyršovy sokolské ideály dorážely do Ronova n. D. již koncem
minulého století. Působil zde již koncem minulého století v Čáslavi a později v blízkých Žlebech. I veřejná sokolská cvičení vzbudila dosti zájmu mezi některými občany ronovskými. První pokus
o založení sokolské jednoty se stal roku 1902. Tehdy bylo konáno
veřejné cvičení ve Žlebech a několik jinochů ronovských, s kterými nacvičil br. Kroužil ze Žlebů prostná, zúčastnilo se cvičení.
Scházel však vůdce a v důsledku toho se družstvo po krátké době
rozešlo.
Roku 1909 ožila znovu myšlenka založiti sokolskou jednotu.
V Ronově se usadil kolář br. Josef Řípa, výborný cvičitel, který měl cvičitelský kurs ČOS.,čímž byla dána možnost k rozvoji. Br. Řípa shromáždil kolem sebe asi 20 nadšenců a začali
cvičiti v místnosti hostince U nádraží. Nebylo však nářadí, kromě několika tyčí, které si cvičenci sami zhotovili, a proto zájem vyprchával. V zimě se v chladné místnosti nemohlo cvičiti
a proto se se družstvo opět rozešlo, avšak se slibem, že se postará
o založení řádné jednoty.
Na popud členské besedy Doubravan a Spolku divadelních
ochotníků v Ronově n. D. připravil založení sokolské jednoty roku
1912 Fr. Skočdopole, ředitel škol. Dne 25. srpna se sešla ustavující
valná hromada, na které promluvil o úkolu sokolstva bratr dr. K Tesař, tehdy župní starosta, načež se přihlásilo za členy 45 mužů. Cvičiti se začalo 24. září ve školní tělocvičně, kterou musila jednota
upraviti a do které zakoupila nářadí. Potřebné peníze byly opatřeny
dlužními úpisy od bratří. Dne 21. listopadu začal cvičiti mužský
dorost a 25. listopadu i ženy.
Členstvo pilně cvičilo a následujícího roku zúčastnilo se všech
podniků župních a okolních jednot. Dne 11. května 1913 prošel
městem Sokl pražský za osobního vedení bratra J. Sheinera a dra
Jindry Vaníčka. Uvítalo je 5 bratří v krojích. V dubnu 1914 počalo
cvičení žactva.
Válka přervala vývoj jednoty. Vedoucí činitelé a mnoho bratří
bylo povoláno do války, kde 3 padli.
Počátkem roku 1919 se opět rozvinula pravidelná činnost jednoty. Přibývalo členstva a cvičení byla konána za hojné účasti.
Následující léta znamenají stálý vzestup činnosti a počtu členů. R. 1923 bylo zakoupeno stavební místo a cvičiště, které
bylo roku 1924 upraveno a slavnostně odevzdáno svému účelu. Tohoto roku se ustavil stavební odbor, který měl vše potřebné
k zbudování sokolovny. Původně se pomýšlelo upraviti některou budovu nadačního velkostatku pro sokolovnu, avšak později bylo rozhodnuto vyčkati a postaviti novou budovu, všestranně vyhovující.
Mezníkem v dosavadním životě jednoty je rok 1933, kdy bylo
rozhodnuto stavěti. Plány sokolovny navrhl a vypracoval br. inž.
J. Dajbych, architekt v Kutné Hoře, stavbu provedl br. Kodeš, zem.
mistr v Ronově nad Doubravou. Dne 24. května 1933 bylo započato se stavbou a v květnu 1934 byla skončena. Dne 17 června, při
III. okrskovém cvičení v Ronově n. Doubr., sokolovnu slavnostně
otevíráme. Bude vždy místem, odkud se šíří radost ze života, lásky
k národu a čěskoslovenskému státu.

NEJMENŠÍ FOTBALISTÉ SK RONOV n. D.
SE LOUČILI S FOTBALOVÝM ROKEM 2017
Naši nejmenší fotbalisté se
rozloučili s fotbalovým rokem
2017 tradičním posledním
utkáním proti trenérům, rodičům a rodinným příslušníkům.
Děkujeme všem hráčům za
reprezentaci ronovské kopané
v nejvyšších soutěžích chrudimského okresu.
Velmi si ceníme práce trenérů, kteří se kolem naších
fotbalových nadějí „motají“
a učí je fotbalovým začátkům.

zdroj: OKRSKOVÉ CVIČENÍ III. OKRSKU SOKOLSKÉ ŽUPYHAVLÍČKOVYV RONOVĚ N. D. spojené s OTEVŘENÍM SOKOLOVNY
V RONOVĚ N. D. (nakladatelem telocvic. jedn. Sokol v Ronově)

Patří jim za to náš obrovský
dík. Samozřejmě nesmíme zapomínat na rodiče, bez kterých
by to nešlo. Oni ty naše malé
fotbalisty vozí na tréninky, zápasy a dělají jim servis co se
výstroje a občerstvení týče.
A také jsou fanoušky, kteří fandí svým ratolestem. Velmi Vám
za to děkujeme.
Výbor SK Ronov nad
Doubravou

Ze střeleckého klubu SSK Ronov nad Doubravou
Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení městského úřadu
za úpravu cesty ke střelnici, která je užívaná nejen členy střeleckého klubu a jejich hosty, ale i hojně našimi spoluobčany k procházkám do klidného prostředí údolí potoka Kurvice.
Významně to pomohlo i střeleckému kroužku, který při stále
nedokončené opravě tělocvičny probíhal téměř do konce listopadu
na střelnici. V kroužku jsme v školním roce 2017/2018 přivítali
3 nováčky – Mirka Drlíka, Tomáše Doležala, Vitalije Delehana a 11.
listopadu jsme zahájili také soutěžní činnost účastí v I. kole „střelecké ligy Královehradeckého a Pardubického kraje“ v Týništi nad
Orlicí s těmito výsledky při maximálním možném nástřelu 315 b.:
l VzPu 30 do 12 let dívky:
Magdaléna Kabeláčová (2008)
3. místo (173,5 b.)
l VzPu 30 do 12 let chlapci:
Vitalij Delehan (2009)		
8. místo (203,1 b.),
l VzPu 30 do 14 let chlapci:
Martin Brynych (2004)		
7. místo (276,1 b.)
Petr Jelínek (2004)
10. místo (113,6 b.)
Podrobné výsledky pro zájemce jsou ke stažení na stránkách http://
www.ssktyniste.banda.cz/.
Výsledky považuji celkově za úspěšné. Pro zkušeného Martina
Brynycha to byl dosud nejlepší dosažený výsledek. U ostatních
střelců byly výsledky očekávané a na možnosti pouze venkovního
tréninku i zdařilé. Projevila se jejich nezkušenost, byli na závodech
poprvé a s prostředím závodů se seznamovali. Přejme jim tedy, aby

se jejich výsledky v příštím roce, kdy je čeká další řada závodů,
zlepšily.
Našim spoluobčanům pak přejeme krásné prožití svátků vánočních a též hodně životní pohody a spokojenosti v nadcházejícím
roce 2018.
Ing. Karel Kabeláč

Základní škola v Ronově nad Doubravou přijme
od 1. 2. 2018 asistenta pedagoga na úvazek 0,5.
Požadujeme středoškolské vzdělání pedagogického
směru (minimálně studium pro asistenty pedagoga).

Činovníci jednoty za dobu jejího trvání :
Starostové: MUDr. B. Petráň, obvodní lékař, Ot. Hruda, administr.
nadač. velkost. v.v., A. Rufer, ředitel škol v.v.
Náčelníci: J. Řípa kolář, J. Sebastianides, obchodník, Z. Válek,
učitel, J. Šmíd, truhlář, A. Smola, strojník.
Náčelnice: R. Makariusová, C. Hrochová, A. Špačková, H. Hoskovcová, A. Hájková.
Jednatelé: J. Štolc, učitel, A Tesař, učitel, V. Štefl, odb. učitel, F.
Chvála, odb. učitel.
Vzdělavatelé: J. Makarius, odbor. učitel, inž. V. Havelka,
K. Chlupáč, odb. učitel, L. Foršt, obchodník,
V. Štefl, odb. učitel.
Pokladníkem je od založení jednoty F. Fanta, obchodník.

na dlani

Bližší informace u ředitelky školy
J. Miřejovské, telefon 464 600 454.

SLOVO STAROSTY
dokončení ze strany 1
Výběr úspěšných žadatelů bude znám nejdříve v létě
příštího roku.
Během prosince proběhne
údržba Lovětínského potoka financovaná LČR. O tuto
údržbu jsme žádali již v minulém roce. Bude spočívat ve
vyřezání náletových dřevin a
vyčištění břehů potoka. Dojde
tak ke zlepšení vzhledu města
při příjezdu od Žlebů.
Jak je okolo nás vidět, je
toho hodně, co se v našem
hezkém městě děje. To nejnáročnější však máme před
sebou. Jdeme do finále s pro-

jektovou přípravou na kanalizaci. Poslední, co nám zbývá
je naprojektovat individuální
přípojky do Vašich nemovitostí. Z katastru nemovitostí
jsme vytvořili seznam dotčených vlastníků. Ještě do
konce roku těmto vlastníkům
zašleme nabídku na vypracování projektové dokumentace.
Projektová dokumentace Vám
bude námi vypracována na základě zaplaceného poplatku,
vyplněných kontaktních údajů
a plné moci pro zastupování
ve stavebním řízení. Projekční
činnost by měla probíhat počátkem příštího roku. Vzhle-

dem k tomu, že se město bude
finančně podílet na Vaší projektové dokumentaci a vy se
nebudete muset zabývat stavebním řízením, žádáme Vás
o rychlou reakci na naší nabídku, abychom mohli práce
začít co nejdříve.
Závěrem mého poněkud
delšího úvodníku mi dovolte
poděkovat Vám všem, kdo se
podílíte spolu s námi na zvelebování našeho hezkého města.
Vám, kdo nám zachováváte
přízeň i přes to, že ne vždy jde
vše tak, jak bychom si spolu
představovali. Ale především
Vám všem, kterým toto naše

městečko leží na srdci. Jsme
na vás hrdí, když vidíme,
tak jako je tomu teď, že pracujete spolu s námi za lepší
a krásnější město, které je
nám všem společným domovem. Děkujeme za Vaši důvěru, podporu a spolupráci,
která je pro nás všechny tou
největší motivaci! Milí spoluobčané, přejeme Vám krásné
a klidné prožití vánočních
svátků a příjemné chvíle strávené s rodinou. Hodně zdraví
a pohodový vstup do nového
roku 2018.
Váš starosta
Ing. Marcel Lesák
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PLACENÁ INZERCE

Josef byl spravedlivý a zbožný muž. V noci spatřil Božího posla,
anděla. Ten mu řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se. Vezmi Marii
k sobě. Dítě, které očekává, je z Božího ducha. Bude mít syna a
dáš mu jméno Ježíš. On smíří národ s Bohem. Tak se naplnilo, co
řekl prorok Izajáš: Hle, panna počne a porodí syna; bude se jmenovat
Immanuel. To znamená Bůh je s námi. (Mt 1)

Pf 2018
...vykročte tou správnou nohou...

VÁNOČNÍ
KOLEDY
s rozsvícením betlémského světla a dárkem pro děti
Účinkuje

Dudácká muzika DOSTÁLOVCI
Mistři republiky ve hře na chodské dudy

Příjemné prožití svátků vánočních
a krásný rok 2018 plný dobrodužných cest
přejí

MLADOTICKÝ MLÝN
23. prosince v 16. hodin

skauti a vodáci Ronov n/D.

Vstupné dobrovolné

STRUČNÝ PŘEHLED
KULTURNÍCH AKCÍ
prosinec 2017 – únor 2018
25.12.
26.12.
26.12.
31.12.
21.2.

Poslední leč
Expedice Krkaňka
Vánoční koncert
Silvestrovská plavba
cestovatelská beseda

pořádají myslivci
pořádají skauti
pořádá město
pořádají skauti
pořádá knihovna

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

Hledám pronájem garáže
nebo krytého stání v Ronově
n. D. Slušné chování zaručeno.
Pošlete SMS, zavolám zpět.
Tel.: 602 198 100

Město Ronov nad Doubravou Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
v kostele sv. Vavřince Ronov n.D.
v úterý 26. prosince 2017
od 18 hodin
varhany: Adéla Šarmanová
soprán: Lucie Strejcová
klarinet: Marek Pavlíček
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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 21. 12. 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. 1. 2018,
příspěvky zasílejte na
knihovna@ronovnd.cz,
RR – redakční rada

