Městečko na dlani
Zpravodaj Ronova nad Doubravou, Mladotic a Moravan

SLOVO

STAROSTY

Letošní léto nám pomalu jde do finále, což
znamená, že většina z nás
má za sebou dovolenou
a školáci se začínají těšit
do školy. Doufám, že většina. Od vydání minulého
čísla Městečka na dlani
uběhla určitá doba, takže
bych vás rád informoval,
co nového se událo.
Předně v červnu nám
bylo ze Státního fondu životního prostředí oznámeno, že naše město bylo zařazeno mezi podporované
projekty v poslední výzvě
na vybudování kanalizace
a čistírny odpadních vod.  
Co to pro nás znamená?
Nyní máme rok na to, abychom dopracovali prováděcí projekt, na jehož základě bude vyhlášena soutěž
na zhotovitele. Současně
s tím budou zpracovávány
projekty jednotlivých přípojek do domácností. Jakmile bude znám výsledek
výběrového řízení, budeme
moci podepsat smlouvu
s fondem na financování
celé akce. Předpokládané
zahájení výstavby je léto až
podzim příštího roku.
Ve stejném měsíci byla
zahájena rekonstrukce tělocvičny. Podrobněji se o této
akci dočtete uvnitř tohoto
čísla.
Poslední sobotu v červenci proběhl první Svatojánský jarmark, který byl
spojený s křtem knihy plné
fotografií ze života v našem
městě. Kladný ohlas měla
výstava fotografií, které
se podařilo shromáždit při
přípravě této knihy. Jelikož
se na konci akce nikomu
nechtělo končit, doufám,
že se akce líbila, a proto má
smysl z ní vytvořit stejnou
tradici jako z vánočních
trhů.
V červenci byla dokončena rekonstrukce chodníku přiléhajícího ke kostelu
sv. Vavřince. Do našeho
města se vrátily restaurované sochy sv. Prokopa
a sv. Jana Nepomuckého.
Přestože ještě nebyly dodány restaurované atributy,
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Cesta soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Prokopa
Všichni naši nejmilejší
spoluobčané, jistě jste i přes
každodenní shon mohli zaznamenat, že před nějakým
časem zmizely sochy světců
sv. Jana Nepomuckého a sv.
Prokopa z podstavců v ulici
Zámecké, kde tvořily zdánlivě neoddělitelnou kulisu objektu v přinejmenším nepříliš utěšeném stavu stavebně
započatého socialistického
kulturního střediska.
Tato ztráta nebyla zapříčiněna krádeží či vandalismem, jak by se mohlo zdát,
ale snahou o důstojnější ustavení těchto soch, spojenou
s jejich nutným odborným
restaurováním.
Tomuto předcházela dlouhá diskuse s orgány památkové péče, a to jak Krajského
úřadu Pardubického kraje,
tak odborníků z Národního
památkového ústavu. Je pravdou, že i od nich byl dán impuls k řešení neutěšené situace prakticky nejvzácnějších
barokních skulptur v širokém
okolí Ronova nad Doubravou (sochy jsou prohlášeny
nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním
seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem
27514/6-954, datace 1725
– určeno nápisem na soše sv.
Prokopa, provenience Žďár
nad Sázavou).
Po uvážení bylo rozhodnuto o zahájení restaurování
soch v ateliéru renomovaného restaurátora Mgr. art.
Jakuba Ďoubala, Ph.D.,
v Kutné Hoře pod odborným
dohledem PhDr. Václava
restaurování a samotné umístění bylo kladně hodnoceno ze
strany Národního památkového
ústavu.
Určitě jste si všimli, že došlo
k výměně stávajících dopravních značek. Následovat by
mělo obnovení vodorovného
značení na náměstí. Současně
s touto výměnou pan Šindelář
připravuje nový pasport místních komunikací. Ten starý je
z roku 1996 a již delší dobu neodpovídá požadavkům kladeným ze strany Odboru dopravy.
Za zmínku stojí ještě informace o tom, že jsme získali
dotaci na pořízení nakladače
na manipulaci s bioodpadem.
Výběrové řízení proběhne
ve druhé polovině srpna.
Závěrem mi dovolte popřát
vám pěkný zbytek prázdnin
a pro žáky šťastné vykročení
do nového školního roku.
Váš starosta Marcel Lesák

Paškrta, NPÚ ÚOP Pardubice.
V další etapě byla zahájena diskuze s odborníky, která
měla vyřešit problematiku
důstojného umístění pro tyto
vzácné sochy. Důvodem přemístění byl fakt, že současné
umístění bylo pro sochy nevyhovující, a to z několika
důvodů. Z nich především
možností fyzické devastace
přítomností nedostavěného
kulturního střediska.
Následně došlo k jednotné shodě, kdy závěrem bylo
rozhodnutí o osazení na nejvhodnějším místě, a to před
průčelím vchodu do kostela
sv. Vavřince na Chittussiho

náměstí.
Možnost jiného umístění
byla diskutována a zástupci
orgánů památkové péče zcela jasně preferovali současné
umístění, které sochám dodalo zcela jiný umělecko historický rozměr.
Sochy v současné době
nemají ještě instalovány prvky jako obojek ďábla, řetěz,
berlu u sv. Prokopa a svatozář u sv. Jana Nepomuckého.
Některé tyto části budou zlaceny a doplněny po ukončení
restaurátorských prací.

vy zbývající části chodníků
okolo kostela. A to především z nutnosti dokončení
jedné etapy opravy náměstí
A. Chittussiho - dokončení důstojné klidové zóny
náměstí, čemuž i umístění
inkriminovaných soch jistě
napomohlo, či spíše tuto snahu korunovalo.  Do chodníků
bylo instalováno slavnostní
osvětlení jak soch, tak samotného kostela. K úpravě
došlo i v části u zastávky, kde
budou instalovány nové pouliční lampy.

Přemístění soch si vyžádalo i urychlení dlouhodobě
plánované generální opra-

Doufám, že občany Ronova nad Doubravou i návštěvníky městečka na dlani bude

STRUČNÝ PŘEHLED
KULTURNÍCH AKCÍ
září - říjen 2017

tato realizace kladně kvitována, neboť historické jádro
města tímto dostalo velice
hodnotnou pečeť, která není
pro mnoho měst a obcí samozřejmostí, a samozřejmostí
by neměla být ani pro samotný Ronov nad Doubravou.
Na historických obdobích (za které se nemusíme
stydět), na jejich přínosech
a výtvorech, je třeba stavět,
uvádět je ve známost a obdiv, protože současnost je
většinou pomíjivá a částečně
nepřející a až následné generace většinou ocení snažení
současníků.
Ota Minařík
místostarosta

Uvnitř novin naleznete
l Eskymáci v Ronově?............................... na straně 2
        

l Vzpomínky na školní docházku v Ronově
     před 85 lety.............................................. na straně 3
         

l Rozhovor s p. Stanislavem Filkou........... na straně 4

1.9.

Rozloučení s prázdninami
a lampionový průvod
od 17 hodin

pořádají hasiči

10.9.

Cyklovýlet k ústí řeky Doubravy

pořádají skauti

16.9.

Chrudimka pod Sečí

pořádají skauti

30.9.

Podzimní fichtl sraz

pořádají skauti

7.10.

Křížem krážem Ronovem

pořádá
svaz žen

21.10.

Doubrava bez odpadků

pořádají skauti

28.10.

Zamykání Doubravy

pořádají skauti

      

l Jak probíhá zateplení tělocvičny.............. na straně 5
    

l 22. soutěžní ročník Ronda....................... na straně 6
      

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

l Fotbalový a střelecký klub v Ronově.......na straně 7
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V RONOVĚ SE O PRÁZDNINÁCH OBJEVILI ESKYMÁCI
Pod záštitou města Ronov nad Doubravou proběhly v červenci v areálu místní mateřské školy dva
týdenní turnusy příměstského tábora s názvem „NA NÁVŠTĚVĚ U ESKYMÁKŮ“. Této akce se dohromady zúčastnilo 49 dětí z Ronova a blízkého okolí ve věku od tří do šesti let.
Příměstský tábor nabízí alternativu předškolní péče v době prázdnin. Letošní, již čtvrtý ročník, byl
inspirován Eskymáky. Malí táborníci se během týdenního programu seznamovali se životem na severním pólu, vyráběli sníh, stavěli iglú a sněhuláky, hráli koulovanou, zkoumali vlastnosti ledu a vařili
speciální čaj. Jako správní Eskymáci si děti také opekly rybu na ohni a v ledové vodě si vyrobily eskymácká trička. Na závěrečném pátečním rozloučení s táborem Eskymáci rodičům zazpívali Grónskou
písničku a předvedli eskymácký pokřik a řeč.
Děkujeme městu Ronov nad Doubravou za umožnění realizace tohoto projektu, vstřícné jednání
a pomoc při přípravě tábora a zázemí pro děti, všem rodičům a přátelům za úžasnou spolupráci, ochotu a pomoc. Zvláštní poděkování patří skautům za zapůjčení stanu a hospůdce U Vavřince a šéfovi
Milanovi za skvělé pokrmy.
Zároveň chceme oznámit, že s vedením tábora končíme, ale pevně doufáme, že do příštích let po nás
tuto myšlenku převezmou mladší :-)
Jana K., Bára, Martina a Jana V. 

Mateřská škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
U Školky 470, 538 42 Ronov nad Doubravou
telefon: 464600434, email: msronov@seznam.cz
pořádá

Informativní schůzku
pro rodiče
nastupujících dětí
do Mateřské školy
v Ronově nad Doubravou, okres Chrudim
pro školní rok 2017/2018,

která proběhne v pondělí 28. srpna 2017
od 16:00 hodin na 1. oddělení „KYTIČKY“.

Rodiče budou v průběhu schůzky informováni o možnosti
adaptačního programu pro jejich dítě, budou seznámeni se
školním vzdělávacím programem mateřské školy, školním
řádem, změnami týkající se povinné předškolní docházky,
s provozem mateřské školy, plánovanými akcemi a
dostanou podklady pro placení školního stravování a
úplaty za vzdělávání.

Poznávací přírodovědná soutěž
Na přírodovědném kroužku se
29 žáků 3. - 8. ročníku připravovalo na poznávací přírodovědnou
soutěž. Ke konci května se konalo
školní kolo. Soutěžící měli za úkol
poznat 80-210 druhů rostlin, živočichů, hub, nerostů, hornin a určit
chráněné druhy.
Ve dnech 8. a 9. 6. 2017 proběhlo v Hlinsku okresní kolo
přírodovědné poznávací soutěže.
Této soutěže se z naší školy zú-

častnilo 6 žáků z 1. stupně a 6 žáků
z 2. stupně. Žáci poznávali celkem
60 až 140 různých druhů rostlin,
živočichů, hub, hornin a nerostů.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.
V kategorii A (3. třída) obsadil
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Ondřej Růžička 5. místo, Tereza
Prášková 9. místo a Anna Koutná 10. místo, v kategorii B (4.- 5.
třída) se umístila Tereza Koubová na 1. místě, Simona Čevelová
na 3. místě a Nikola Šrámková na
4. místě. V kategorii C (6.-7. třída)
získala Sára Šimůnková 2. místo,  
Serhiy Lyashko 5. místo a Nela
Bochníčková 7. místo. V kategorii D (8.-9. třída) obsadila Tereza
Plevová 3. místo, Tereza Daruová

5. místo a Martin Vančuta 6. místo. Naše škola získala 1. místa
v kategoriích B a C, 2. místo v kategorii D a 3. místo v kategorii A.
Ilona Spěváková a Iva Trnková

Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ
Začátkem
července
byla započata v MŠ plánovaná rekonstrukce sociálního zařízení (toalet
a umýváren) na II. a III.
oddělení. Realizace je
prováděna během uzavírky MŠ, a to v období od
3. 7. 2017 do 30. 8. 2017.
Na základě výběrového řízení provádí rekonstrukci
firma Zednictví Šouba, která již rekonstruovala sociální zařízení na I. oddělení.
Po schválení radou města je
tato přestavba financována
z rezervního fondu a rozpočtu MŠ a investičním
záměrem města v částce
150 000 Kč, předpokládané
výdaje jsou cca 640 000 Kč.
Nově vzniknou dvě sprchy přístupné dětem a pro
chlapce budou vybudovány
pisoáry. Na přiložených fo-

tografiích můžete vidět stav
před započetím a k datu
5. 8. 2017.
Závěrem bychom chtěli
zmínit, že tato rekonstrukce
byla opravdu nutná, jelikož
původní sociální zařízení
bylo z let 1978, což se projevovalo na častých závadách
a nefunkčnosti zařízení. To
samozřejmě znepříjemňovalo jeho používání dětem,
časté opravy zaměstnávaly provozní personál MŠ
a zatěžovaly její rozpočet.
Věříme, že nové sociální
zařízení zpříjemní pobyt
v naší mateřské škole.
O konečném stavu vás rádi
budeme informovat i s fotodokumentací v příštím
vydání Městečka.
za MŠ Jitka Doležalová

Celostátní kolo floristické soutěže
Dne 14. 7. 2017
reprezentovala
Monika
Šmídová
z 9. třídy naši školu
v celostátním kole
floristické soutěže. Finále se konalo v Lysé
nad Labem u příležitosti výstavy Květy
2017 a bylo inspirováno tematikou zemského ráje. Monika měla
za úkol vytvořit kulatou kytici a věneček
z
lučních
květin
pro
Evu
z ráje. Oba výtvory
se jí velmi zdařily
a Monika se umístila
na krásném 2. místě
a stala se tak hvězdou floristiky. Monice
k tomuto úspěchu
moc gratulujeme.
Iva Trnková

q původní stav

q stav během rekonstrukce

Poděkování Aničce Zajícové
Díky iniciativě Aničky Zajícové byl oživen interiér budovy základní školy
nádhernou nástěnnou malbou.  Obrázek byl inspirován tematikou tropického deštného lesa a vytvořila jej Anička Zajícová ve spolupráci s Natálkou
Lebduškovou, Janou Petrowskou, Monikou Šmídovou, Soňou Bílkovou, Veronikou Šindelářovou, Zdeňkou Kutílkovou a Michalem Hazukou z 9. třídy.
Z obrázku je patrné, že Anička bude mistryní ve svém oboru, nastupuje totiž
na Uměleckou a průmyslovou akademii do Světlé nad Sázavou. Aničko, děkujeme a ať se Ti daří.			              Za ZŠ Iva Trnková

Poděkování firmě Culka & Sadlik
Na začátku školního roku vyhlašuje naše základní škola SOUTĚŽ VE SBĚRU PLASTOVÝCH KELÍMKŮ. Žáci si kelímky shromažďují po celý rok
doma a u příležitosti Dne Země je přinesou do školy. Množství kelímků každý
rok přibývá, takže třídění těchto plastových obalů se díky této akci rozšířilo
do povědomí široké veřejnosti. Velké poděkování patří místní firmě Culka &
Sadlik, která nám již po několik let kelímky zdarma odváží do Transformu
Bohdaneč k dalšímu zpracování. Velmi si této pomoci vážíme. Bez ní bychom
si nemohli dovolit tuto soutěž pořádat.                                Za ZŠ Iva Trnková
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Vzpomínky 95leté paní Jaroslavy Vondrové, roz. Markové (nar. 04 1922) z Horních Počátek
na školní docházku v Ronově n. Doubravou v letech 1934/5-1937/8

Chodila jsem do ronovské
školy denně se svou nejlepší
kamarádkou Jaruškou Pleskačovou, roz. Samkovou, poté, co
jsme dokončily základní školu,
která byla v Počátkách. Z Počá-

tek do Ronova jsme vycházely
v 6 hodin. V podobnou dobu
chodili touž cestou do práce
do Hedvikova ještě dva muži.  
Cesta z Počátek byla dlouhá, vedla Hedvičiným údolím
do Třemošnice (asi 4 km) a dále
do Ronova další 4 km. Na jaře
a na podzim se nám šlo dobře, jen když vyučování končilo
později odpoledne a v časném
jaře a pozdním podzimu se již
stmívalo, snažily jsme se jít
rychle a celou cestu jsme většinou nepromluvily, protože jsem
se trochu bály. V zimě byla cesta obtížná, když napadlo hodně
sněhu, chodil můj tatínek pan
Josef Marek s námi a prošlapával nám cestu, abychom vůbec
do školy došly. Také jsme někdy
došly jen do Třemošnice a jely
dvě zastávky vlakem do Ronova. Brzy jsme však zjistily, že
nádraží v Ronově je tak daleko

od města, že bylo časově lepší
jít i z Třemošnice pěšky. Když
jsme byly starší a nebyl už sníh,
jezdily jsme na kole, většinou
z Počátek až do Ronova, a podobně i děti z okolních vesnic.
Když nás chytila bouřka nebo
déšť, bylo to horší.
Jednou jsme jely na kole podél potoka a náhle jsem uslyšela auto za námi, lekla jsem se
a obě jsme s kamarádkou spadly
s kola. Cestující v autě se tomu
smáli, ale já jsem si roztrhla
kabát. Naštěstí jsme nespadly
do potoka.
Do naší třídy chodilo asi 30
dětí, více bylo děvčat, kluci museli pracovat a pomáhat v hospodářství. Celkem byly ve škole
4 třídy, naše třída se nacházela
v 1. patře. V zimě topil školník v železných kamnech, topil dřevem. Ve škole jsme měli
běžné předměty, které se tehdy

Slavnostní vyřazování žáků 9. třídy
Dne 28. 6. 2017 se konalo na ronovské základní
škole slavnostní vyřazování
žáků 9. třídy. Obřad proběhl
ve venkovním prostředí přírodní učebny za hojné účasti hostů a byl tím nejkrás-

nějším ukončením povinné
školní docházky. Důstojnost
a výjimečnost celého aktu byla
umocněna úžasnou proměnou
dívek a hochů na mladé slečny
a mladé muže. Byla to nejen pro
mne, ale věřím, že i pro mé de-

váťáky a pro ostatní zúčastněné,
nádherná chvilka vzájemného
vzpomínání, vyznání, poděkování, plná vřelých a laskavých
slov a milých překvapení. Milí
žáci, děkuji.            
Třídní učitelka Iva Trnková

KOUTEK NA HRANÍ PRO RODIČE S DĚTMI
Začátek školního roku je
tady, a i pro naše nejmenší děti
je tu Koutek na hraní. Užijeme
si spolu úterní výtvarné aktivity, čtvrteční pohybové dovádění, přidáme pár říkanek a nějaký ten výlet.
Ohlédnutí za prázdninami
je pro nás veselé. Moc jsme si
užili dobývání hradu Lichnice
a návštěvu Statečku ve Žlebských Chvalovicích, kde si děti
zajezdily na koních, a prohlédli si další zvířátka. Děkujeme
tímto, Evě Holcmanové za pří-

jemné dopoledne.
Koutek na hraní pro rodiče
s dětmi nabízí otevřený prostor
pro vyžití dětí, jejich seznámení s kolektivem vrstevníků, odpoutání maminek od stereotypu
rodičovské dovolené, sdílení
radostí a strastí rodičovství.
Přijďte se za námi podívat
do Galerie Antonína Chittussiho. První setkání koutku je
5.9.2017 a to od 9:00 do 11:30.
Za koutek
se na vás těší Tamara

Program na září
út 5.9.
čt 7.9.
út 12.9. 	
čt 14.9.
út 19.9. 	
čt 21.9. 	
út 26.9. 	
čt 28.9. 	

Přivítání
po prázdninách
Která žába
skočí nejdál?
Kočička mlsá mléko
Opičí dráha
Kousavý kolíček
Bublinky
Žabička
Koutek je uzavřen

otevřeno vždy od 9:00 do 11:30
hod. Více informací na www.

vyučovaly- český jazyk, počty,
zeměpis, dějepis, zpěv apod.
Kdo chtěl, mohl chodit i na náboženství, ale   bylo nepovinné,
vyučovali jej kněží.  Měli jsme
i tělocvik, cvičili jsme prostná
a na nářadí. Na každý předmět
jsme měli jiného učitele.   Jen
na ruční práce jsme měli paní
učitelku. Dívky se při ručních
pracích učily háčkovat, plést,
vyšívaly jsme polštáře. Učebnice jsme, myslím, dostávali
ve škole, již si nepamatuji, zda
byly učebnice zadarmo, nebo se
nějaká menší částka doplácela.  
Tresty za nekázeň byly na této
škole již spíše výjimečné, nejčastěji rákoskou přes prsty, dost
to bolelo. O přestávkách jsme si,
my pilnější, psali většinou úkoly na další den. Chodila jsem
i krátký čas na němčinu, ale ta
byla až do pozdních odpoledních hodin a byla bych pak šla

domů do Počátek úplně sama,
takže jsem na němčinu chodila
jen krátkou dobu. Vzpomínám
si na pana učitele němčiny, jak
se jmenoval, již nevím. Pan učitel Kalina učil děti na housle.  
Na oběd jsme si s kamarádkou
Jaruškou většinou koupily za 50
haléřů polívku a dvě housky
v místní hospodě, někdy i párek,
ale to už bylo dražší. Často jsme
si ještě za 30 haléřů koupily
do kornoutu cukrátka.
Do školy chodily děti
i z okolních vesnic, nejen z Počátek, ale i z Mladotic, Závratce,
Třemošnice, Běstviny a Kraskova. Vzpomínám si na Jirku
Veselého z Kraskova a Jiřinu
Kubátovou z Běstviny (vdala
se za četníka). Měla ještě bratra
Zdeňka.
Můj bratr Jaroslav chodil
do Hospodářské školy. Domácí
úkoly rychle odbýval, aby mohl

pomáhat v hospodářství, Měl
pak horší známky. Já s kamarádkou Jaruškou Samkovou jsme
se učily dobře. Počátkám jsme
dělaly čest a do školy jsme chodily rády. Učení doma však bylo
svízelné, na podzim a v zimě se
dralo peří, okolo velkého stolu
seděly ženské a při draní hlaholily, já v koutku místnosti jsem
se pod  petrolejkou učila. Elektřina byla zavedena v Počátkách
až v 50. letech.
Velmi brzy po skončení školních let přišla válka, po ní další
těžká léta, která řadu z nás odvála z rodného kraje..   já sama
jsem prožila celý život v Praze.
Teď na sklonku života stále
vzpomínám na   hezké časy našeho mládí v krásném kraji pod
Železnými horami, i když se
žilo daleko tíže proti všem dnešním vymoženostem.

První ročník Svatojánského jarmarku
V sobotu 24. června se
v Ronově nad Doubravou
na Chittussiho náměstí konal
první ročník Svatojánského
jarmarku. Nápad uspořádat trhy vznikl v souvislosti
s vydáním zbrusu nové knihy
„Život v Ronově nad Doubravou – současnost a minulost“.  
V historickém pojetí času
v letošním roce uplynulo také
710 let od založení města Ronov nad Doubravou, což byl
další impuls, který přispěl
k vydání této památné knihy.
Bohatý program započal
ve 13.00 hodin stánkovým
prodejem železnohorských
a jiných produktů (pivo, sýry,
trdelník, pečené čaje, plstěné výrobky, přírodní mýdla,
svíčky, patchwork, papírový
pedig, šperky a mnoho dalších). Během odpoledne měli
návštěvníci možnost shlédnout hudební vystoupení
žáků ZUŠ Heřmanův Městec
(pobočka Ronov n.D.), taneční skupinu RONDO, šermířské umění nebo divadelní
představení
ochotnického
spolku Chrudim s komedií
Canterville story na motivy

facebook.com/kouteknahrani
     Těším se na Vás, Tamara

Dětská pouťová „Vavřincová disko-šou“

Posezení s harmonikou v domě s pečovatelskou službou

Ve čtvrtek 10. srpna uspořádala Volnočasová Kulturní Ronovská Komise tradiční pouťovou diskotéku pro nejmenší na zahrádce restaurace U Vavřince. Zábavné odpoledne, plné tance, soutěží
a humoru začalo po čtvrté hodině odpolední. Pro děti, které se zúčastnily soutěží, byly připraveny sladké odměny. Vavřincová disko-šou se všem moc líbila, někteří malí účastníci navázali nová
kamarádství a krásně se vyřádili. Tak zase za rok na viděnou.
VoKu®Ko

Horké léto přišel zpříjemnit do domu s pečovatelskou službou
harmonikář pan Stanislav Mrázek z Třemošnice. Hudební posezení, na kterém nechybělo malé občerstvení, se konalo v úterý 18.
července. Příjemně strávené odpoledne se vydařilo a my z komise
se těšíme na další podobná setkání.
Volnočasová Kulturní Ronovská Komise VoKu®Ko

Oscara Wilda Strašidlo Cantervillské. V průběhu akce
byla pro přítomné připravena
přehlídka historické techniky
(traktory, motocykly apod.).
Největší úspěch u všech přítomných však sklidila vernisáž fotografií, které se do knihy nevešly. Tyto snímky byly
vystaveny po celé odpoledne
v parku u kostela sv. Vavřince. Večer zahrála k tanci
a poslechu pop-rocková ka-

pela STARÝ KLÁDY.
Na závěr nezbývá nic jiného, než nově pokřtěné knize
popřát mnoho čtenářů, nechť
se stane průvodcem ke vzpomínkám či milým dárkem
všem, jež si knihu zakoupí.
Současnost a minulost života
v Ronově nad Doubravou je
možné zakoupit v místní ronovské knihovně.                                                              
RR

Dopravní pokuty ze zahraničí
Směrnice o usnadnění přeshraniční výměny informací
o dopravních deliktech přinesla změnu v oblasti postihu dopravních přestupků spáchaných
v zahraničí. Slouží jako nástroj
v boji proti neukázněným řidičům.
Podle dat EU je trojnásobně
vyšší pravděpodobnost, že se
dopravního přestupku dopustí
řidič vozu ze zahraničí. Samotná směrnice není přitom novým
právním aktem, pochází z roku
2013, v praxi ale dochází k jejímu širšímu uplatňování až nyní.  
Jako důkaz spáchání přestupku postačuje fotka. Zahraniční
úřady poté jednoduše zašlou
dotaz na zjištění informací
do systému registru vozidel,
a tím získají údaje o vlastníkovi
vozidla na základě registrační
značky.
Po zjištění totožnosti je
na adresu majitele zasláno psaní, jehož obsahem je sdělení
o spáchání přestupku s datem,

místem a časem jeho spáchání,
a dále výše pokuty.
Problematickou
otázkou
v této souvislosti je vymahatelnost dané pokuty. Přitom
podstatnou informací v tomto
ohledu je skutečnost, že pokuty
ze zahraničí nejsou na našem
území přímo vymahatelné. To
však neznamená, že taková pokuta pro nás nemůže mít další
následky. Úřady v zahraničí zaplacení pokut sledují. Při opětovné cestě do dané země může
při policejní kontrole následovat výzva k zaplacení pokuty,
již navýšené např. na dvojnásobek, nebo dokonce zabránění
vozidlu v jízdě.
To, že si ze zahraničních pokut nemusíme dělat těžkou hlavu, už neplatí.
Připravili:  čech/partners,
advokátní kancelář
JUDr. Ondřej Čech, Ph.D.,
advokát
Anna Rozmánková
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Městečko

na dlani

Ronov mi přilnul k srdci

Stanislav Filka – člověk, kterého nemusíme dlouze představovat. Téměř sedmnáct let stál ve vedení našeho města ve funkci předsedy
Národního výboru Ronov nad Doubravou. Naši žádost o rozhovor přijal a nás srdečně přivítal energický člověk s úsměvem na tváři.

Kdy a kde jste se narodil?
Narodil jsem se 4. května
1933 v obci Sobotiště okr. Senica. Rodiče manuálně pracovali.
Jaké je vaše vzdělání?
Po skončení základní školy
jsem odešel do učení obor číšník, a tím se i vyučil. V tomto oboru jsem pracoval. Doba
však žádala přejít pracovat
do průmyslu. Znovu jsem přijal učení a těsně před nástupem
na základní vojenskou službu
jsem se vyučil elektrikářem.
Jaká byla Vaše již zmíněná
základní vojenská služba?
Po odvodu jsem byl odeslán
do vojenské školy do Zvolena.
Po absolvování jsem nastoupil k útvaru Zbiroh a posléze do Čáslavi. Tam jsem stal
vojákem z povolání. V roce
1957 jsem se oženil, což bylo
důvodem ukončení vojenské
služby a odchodu do zálohy.
Avšak k vojenské službě mě
vázal zvláštní vztah, což vedlo
v roce 1963 k mému opětovnému nastoupení jako voják
z povolání. Pracoval jsem
v různých funkcích.
Jak jste se dostal do Ronova?
Ronov mi hned od prvního
okamžiku přilnul k srdci. Založil jsem zde rodinu – oženil se
s Jarmilou Pospíšilovou a měli
jsme spolu dva syny. Stanislava a Zdeňka.
To, že se vám v Ronově líbilo,
bylo jedním z důvodů Vašeho
přijetí přední funkce ve vedení města?
Ano, byl to jeden z důvodů.  
Přišel rok 1972, kdy proběhly
volby do místního národního
výboru. Byla mi nabídnuta
funkce uvolněného předsedy
MNV. Protože jsem byl voják
z povolání, musel ONV požádat o mé uvolnění z armády.
Vyhověl, a já se stal v roce
1973 uvolněným předsedou
Místního národního výboru
Ronov nad Doubravou. Tuto
funkci jsem vykonával až
do roku 1990.
Co to pro vás znamenalo?
Musel jsem si ujasnit, co
mě čeká a nemine. Při pohledu na náměstí, kde vytékala
močůvka, mi bylo jasné, že to
nebude lehká práce.
V první řadě to znamenalo
seznámit se s úkoly nové funk-

q výstavba tělocvičny
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ce a za pomoci spolupracovníků zpracovat plán rozvoje
obce. K jeho realizaci zahájit řadu opatření. Obec byla
v hodně špatném stavu. Na co
se sáhlo, to se muselo předělávat.
Do jaké akce jste se pustili
nejdříve?
Vzhledem k naprostému
nedostatku vody, kterým větší část Ronova trpěla, byla
zahájena výstavba vodovodu
v délce 7 km. Vzhledem k náročnosti a malým zkušenostem
to byla práce složitá. Systém
byl nastaven tak, že občané
nastoupili v holínkách a šlo
se do Žlebských Chvalovic,
kde práce na vodovodu začínala. Voda jim tekla do holínek. Hnacím motorem byl
děda Zvěřinů, říkalo se mu
mistr. Potom se začala dělat
nádrž. Začínalo se v sobotu
ráno, končilo v neděli večer.
Na jeden zápřah. Lidi za to dostávali jídlo - krajíček chleba
a kolečko salámu. Situace byla
taková, že nedovolovala dávat
peníze.
Díky obětavé práci většiny
občanů, se vše podařilo dotáhnout do úspěšného konce.
Další akce řešila problémy
v oblasti školství. Byl potřeba
vybudovat zařízení, které vyřeší umístění dětí předškolního věku. Což žádalo výstavbu
nové mateřské školky. Ta stávající byla již nevyhovující.
Práce ležela hlavně na občanech. Osvědčil se systém „pomůžeš-li, urychlí to výstavbu
a o děti bude postaráno“. A tak
se i stalo.
Stejným způsobem se stavěla i tělocvična, která žákům
školy chyběla. Pro představu
– po získání financí na stavbu
a všech povolení jsme neměli
materiál. Pro ten jsme si museli dojet. Ráno ve 4 hodiny jsme
vstali a jeli pro něj na Slovensko do Prievidze.
Jaké byly další akce, které
přispívaly k rozvoji města?
Pokračovalo se výstavbou
domu služeb. Služby tu totiž
byly na svou dobu dost mizivé.
Nápomocné mělo být zřízení DOS (drobná provozovna
služeb pro občany) v počtu 25
pracovníků. DOS vykonávala drobné zednické, tesařské
a jiné práce.
Další věc byla otázka obchodu. Ten byl zanedbaný, je-

likož tu byla jen prodejnička.
Nákupní středisko se postavilo
ve spolupráci s Jednotou Hlinsko. Bez jejího přispění by se
stavba nemohla realizovat,
neboť to byla drahá záležitost.
Jejím vybudováním se výrazně
přispělo k vyšší úrovni nákupu
v obci.
Nesmíme zapomenout, že
díky občanům, kteří výstavbou
rodinných domů, které včetně
technické vybavenosti realizovali sami, vznikly nové ulice.
V té době se opravoval
i kostel, který byl dost zanedbaný. Přijeli dělníci ze Slovenska. Kolem celého kostela
bylo lešení. Udělala se fasáda
i opravy uvnitř.
Proběhla i rekonstrukce rohového domu na náměstí, dnes
je tam lékárna. Předělal se

na zdravotní středisko. Uvnitř
se vytvořily prostory pro zubaře a lékaře. K téhle přestavbě
přijel předseda ONV, zavolal si
svého sekretáře a říkal: „Vezmi
si moje auto, dojeď do Chrudimi a přivez ředitele stavebního
podniku, ať se přijede podívat,
jak se dělají stavby.“
A tak bych mohl pokračovat
dál. Pro část Ronova vybudování čističky odpadních vod,
oprava náměstí, rekonstrukce
komunikací u příležitosti závodu míru v roce 1979, příprava
pozemků pro výstavbu rodinných domků, oprava galerie
v zadní části budovy, která
byla v dezolátním stavu a nová
fasáda, vybudování výkupu

q nově vzniklé ulice

sběrných surovin, úprava a čištění řeky Doubravy a mnoho
dalších…
Byly nějaké plány nebo vize,
které se z jakýchkoliv příčin
neudělaly?
Mrzí mě, že se nepokračovalo v budování kanalizace.
My jsme nechali udělat projekt. Dostalo se to do takového stavu, kdy se platily velké
peníze za změnu v rozpočtu
nebo v projektu, a nakonec se
to stejně neuskutečnilo.
Také byly zpracované krásné plány na rekonstrukci hřbitova u sv. Kříže. Peníze na to
byly, ale nebyl zájem.
Jaká se Vám vybaví vzpomínka na kulturu a zaniklé
tradice?

V hospodě v Tunelu se konaly plesy a v galerii výstavy.
Samozřejmě se dělaly i spousty dalších věcí. Maškary chodily městem hlavně při hlavní
silnici až na křižovatku a dále
směřovaly do Nádražní ulice. Také vzpomínám na velké
ochotnické divadlo. Vedl ho
pan Opočenský. Ale odchodem
nadšenců zaniklo i ronovské
ochotnické divadlo.
Ale co mám v paměti nejen
já, ale i mnozí občané, byly
velké průvody na 1. máje. Jelikož jsme byli středisková obec,
tak se podílel i ONV. Zúčastnili se všichni. Byla to vcelku
náročná akce na přípravu.
Vaším dobrým úmyslem bylo

také zdvihnout úroveň kultury výstavbou nového víceúčelového kulturního zařízení.
Jaký byl důvod nebo příčina,
že se tato stavba nedotáhla
do konce?
Do sokolovny teklo téměř
všude, kam se podívalo. Se
stavbou nového kulturního zařízení se ale otálelo. Byla vize
to udělat asi o pět let dřív, ale
nebyly na to peníze. Byly jiné
přednější akce. Myslím, že se
začalo stavět v roce 1986. Pak
přišla nová doba a nebyl zájem dávat peníze, i když na to
finanční prostředky byly. Chyběla vůle i chuť do této práce.
Původní myšlenka byla postavit kulturní dům u náměstí
za dnešním nákupním střediskem. Nevešel se ale do okruhu
ochranného pásma okolo kravína.
Hovoříme tu o mnoha akcích
a spoustě vykonané práci.
Obec se rozrostla a život v ní
zkvalitnil.   Jaké měl Ronov
nad Doubravou v té době postavení?
Při rozsáhlém budovatelském úsilí se Ronov nad
Doubravou stává střediskovou obcí jako první na okrese
Chrudim. To s sebou přineslo
přidružení k našemu městu dalších 12 obcí s různými
problémy. Pod střediskovou
obec Ronov v té době patřili
- Podhořany, Nový Dvůr, Bílý
Kámen, Lipovec, Licoměřice, Bousov, Tuchov, Žlebská
Lhotka,   Žlebské Chvalovice,
Kněžice, Biskupice, Moravany, Mladotice.
Za budování střediskové
obce byl Ronov nad Doubravou vládou Československé
republiky oceněn čestným
uznáním s finanční odměnou
ve výši 100 tisíc korun.   Já
jsem obdržel za organizaci
a vedení MNV 10 denní zájezd

q zdravotní středisko

do Sovětského svazu. Další
ocenění bylo od prezidenta
republiky - státní vyznamenání za vynikající práci. To bylo
takové určité vodítko, že mě to
jako člověka nutilo, abych se
s tím vyrovnal a pracoval dál.
Muselo Vás to těšit, když někdo ocenil Vaši práci…
Samozřejmě jsem byl rád.
Běh času ale nenesl pouze
samé pozitivní výsledky. Můj
život byl poznamenán ztrátou
dvou synů, které se mi v manželství narodili, a to je moc
těžká zkouška. Jsem vděčný
za to, že mou radostí zůstal
vnuk, vnučka, jejich matka
a pravnučka.
Co byste chtěl vzkázat ronovákům závěrem?
Chtěl bych hlavně podotknout, že všechno je to o lidech.
Proto já tady na ty lidi poukazuji a  říkám, že díky jejich pomoci se podařily všechny akce
uskutečnit, a hlavně zabezpečit
to, co tady chybělo. Obrovskou výhodou byl elán a chuť
do práce všech při zvelebování
své obce.
Přes všechny starosti a problémy Ronov a jeho občany
jsem měl a mám rád. Dali mi
kus života, jehož zkušenosti
jsem využil v dalším životě.
Z funkce jsem odešel s pocitem dobře vykonané práce
a s vědomím, že moje úsilí
s nezištnou pomocí většiny
pracovitých občanů bylo vynaloženo správně. Za to vše patří pracovitým občanům vřelý
dík.
Mám Vás r á d .
Děkujeme panu Stanislavu
Filkovi za milé povídání
a přejeme mnoho sil a pevného zdraví do dalších let.
Stanislava Smolová
a Dušan Holas

Městečko
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Zateplení tělocvičny
Počátkem června byla zahájena akce Zateplení a výměny
vytápěcího zdroje tělocvičny
při naší základní škole. Jedná
se o akci financovanou částečně
z dotačního titulu OPŽP na snížení energetické náročnosti
budov. Dotace v tomto programu je pouze 40 %. Způsobilé

výdaje dle žádosti o dotaci činí
9 854 108,- Kč, dotace z této
částky činí 3 941 643,- Kč.
Na základě výběrového řízení
stavební práce provádí stejná
firma jako v případě zateplení
základní školy, Stavební firma
Libor Jindřichovský.
Pokud mohu srovnávat průběh stavebních prací při zateplování základní školy a nyní,
musím konstatovat, že narážíme neustále na problémy.
Jak jistě víte, tělocvična
byla postavena koncem 80. let
v akci Z. Ve své době se jednalo o nákladnou investiční akci,
která přinesla velké zlepšení
ve vybavenosti města. Shodou
okolností se o této akci zmiňuje pan Filka v rozhovoru s paní
Smolovou a panem Holasem,

publikovaném v tomto čísle
Městečka. Byl bych velice nerad, aby tento článek byl brán
jako kritika minulosti, protože
si myslím, že právě v této době
doznal Ronov největšího rozvoje, na který jsme až dosud
nebyli schopni navázat.
Stavba vznikala v určité

době za určitých technických
možností. Bohužel původní
projektová dokumentace, ze
které vychází projekt na zateplení tělocvičny, v mnoha případech neodpovídá realitě. Velký
problém, na který jsme narazili, je střecha. Původní skladba
měla být realizována z lehče-

USNESENÍ z 23. jednání zastupitelstva
města Ronov nad Doubravou,
konaného dne 22. 06. 2017
A/ S c h v a l u j e
č. Z -  276/23/2017
vyřazení z evidence kontroly usnesení zastupitelstva města č.:
Z - 254/20/2017; Z - 259/20/2017; Z - 260/20/2017;
Z - 261/20/2017; Z - 262/20/2017;   Z - 268/20/2017;
Z - 269/20/2017; Z - 270/21/2017; Z - 271/21/2017; Z 273/22/2017; Z - 274/22/2017  z důvodu jejich splnění
č. Z – 277/23/2017
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění účetní závěrku města Ronov nad Doubravou za rok 2016
č. Z – 279/23/2017
Závěrečný účet města Ronov nad Doubravou za rok 2016,
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města
za rok 2016 bez výhrad
č. Z – 281/23/2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017
č. Z – 282/23/2017
Kupní smlouvu na bytovou jednotku č. 418/1 spolu s ideálním
podílem 560/3420 na společných částech domu čp. 418, vše
zapsané na výpisu z KN LV 1546 pro obec a k.ú. Ronov nad
Doubravou a dále spolu s ideálním podílem 560/3420 pozemku st.p.č. 560 zapsaným na výpisu z KN LV 1547 pro obec
a k.ú. Ronov nad Doubravou a dále ideální podíl 1/12 pozemku
p.č. 945 ostatní plocha zapsaného na výpisu z KN LV 10001
pro obec a k.ú. Ronov nad Doubravou včetně všech součástí
a příslušenství, tj. zejména venkovních úprav a septiku za dohodnutou kupní cenu celkem 421.833,- Kč.
č. Z – 283/23/2017
Kupní smlouvu na bytovou jednotku č. 418/2 spolu s ideálním podílem 765/3420 na společných částech domu čp. 418,

ného pórobetonu se škvárovým
zásypem. Stávající střecha je
z několika vrstev pevnostního
betonu. Tato skladba střechy
byla zvolena hodně nešťastně.  
Do střechy dlouhá léta zatékalo, a co je horší, docházelo zde
k výrazné kondenzaci uvnitř
konstrukce. Ta způsobila rozsáhlou korozi nosních částí
střechy. Proč se o tomto zmiňuji. Při zjištění, jak náročné
je odstranění stávajícího pláště
střechy, jsme se rozhodli oslovit statika. Chtěli jsme ušetřit
finanční prostředky tím, že zachováme stávající střechu, kterou zateplíme. Bohužel tato varianta byla statikem zamítnuta
z důvodu špatného technického
stavu konstrukce. Zároveň bylo
konstatováno, že celá stavba
byla betonovou deskou přetížena. Z těchto důvodů jsme
se vrátili k původnímu plánu
odstranit veškeré vrstvy střešního pláště. Podle původního
harmonogramu měla tato práce
i s položením nové krytiny trvat tři týdny. Jak jistě nejbližší
sousedé zjistili, už dva měsíce
se z tělocvičny ozývají zbíjecí
kladiva, a to včetně sobot a nedělí. Tímto se všem dotčeným
za realizační firmu omlouvám.
Po odstranění mnohatunové zátěže ze střešní konstrukce
došlo k velkému odlehčení celé

stavby. Odlehčení mělo za následek vytvoření podélných
prasklin na vnitřních omítkách,
které bude třeba opravit. Je možné, že statik nařídí nové zpevnění celé konstrukce dodatečnými
příčníky. Při výměně oken jsme
zjistili, že kabely rozvodů elektřiny byly vedeny v parapetech,
takže jsme museli přistoupit
k vybudování nové elektroinstalace. Díky prostupům vzduchotechniky dojde na mnoha
místech k přerušení elektroinstalace. Tělocvičnu musíme doplnit o nový bezpečnostní žebřík, který zde dosud nebyl.
V průběhu stavby při silných deštích došlo k zatečení a následnému nevratnému
poškození parketové podlahy.
Realizační firma má uzavřenu pojistku na tyto události,
ta byla i podmínkou smlouvy
o dílo. Takže nápravu této škodné události budeme požadovat
po této firmě.
Toto je pouze neúplný výčet problémů, které musíme
na stavbě téměř každý den řešit
a které nás budou stát nemalé
finanční prostředky navíc. Přes
všechny problémy a hlavně
zjištění v jakém stavu se nacházela střecha, si myslím, že pustit se do této akce bylo správné
rozhodnutí. Kdybychom do ní
nešli, mohli bychom se v krátké době ocitnout před mnohem
většími problémy.
S nadsázkou si někdy říkám,
kdyby jedna L159, která občas
létá nad naším městem, spadla
do tělocvičny a my si museli postavit novou, bylo by to
rozhodně jednodušší nežli tato
rekonstrukce. Na druhou stranu
z vlastní zkušenosti vím, že
když se jde do rekonstrukce,
musí investor počítat se vším.
Marcel Lesák

vše zapsané na výpisu z KN LV 1546 pro obec a k.ú. Ronov
nad Doubravou a dále spolu s ideálním podílem 560/3420 pozemku st.p.č. 765 zapsaným na výpisu z KN LV 1547 pro obec
a k.ú. Ronov nad Doubravou a dále ideální podíl 1/12 pozemku
p.č. 945 ostatní plocha zapsaného na výpisu z KN LV 10001 pro
obec a k.ú. Ronov nad Doubravou včetně všech součástí a příslušenství, tj. zejména venkovních úprav a septiku za dohodnutou
kupní cenu celkem 543.333,- Kč.
č. Z – 284/23/2017
Kupní smlouvu na bytovou jednotku č. 418/3 spolu s ideálním podílem 365/3420 na společných částech domu čp. 418,
vše zapsané na výpisu z KN LV 1546 pro obec a k.ú. Ronov
nad Doubravou a dále spolu s ideálním podílem 365/3420 pozemku st.p.č. 560 zapsaným na výpisu z KN LV 1547 pro obec
a k.ú. Ronov nad Doubravou a dále ideální podíl 1/12 pozemku
p.č. 945 ostatní plocha zapsaného na výpisu z KN LV 10001 pro
obec a k.ú. Ronov nad Doubravou včetně všech součástí a příslušenství, tj. zejména venkovních úprav a septiku za dohodnutou
kupní cenu celkem 308.433,- Kč.
č. Z – 285/23/2017
Kupní smlouvu na bytovou jednotku č. 418/6 spolu s ideálním podílem 385/3420 na společných částech domu čp. 418,
vše zapsané na výpisu z KN LV 1546 pro obec a k.ú. Ronov
nad Doubravou a dále spolu s ideálním podílem 385/3420 pozemku st.p.č. 560 zapsaným na výpisu z KN LV 1547 pro obec
a k.ú. Ronov nad Doubravou a dále ideální podíl 1/12 pozemku
p.č. 945 ostatní plocha zapsaného na výpisu z KN LV 10001 pro
obec a k.ú. Ronov nad Doubravou včetně všech součástí a příslušenství, tj. zejména venkovních úprav a septiku za dohodnutou
kupní cenu celkem 308.433,- Kč
č. Z – 287/23/2017
Dodatek č. 1 ke Smlouvě na svoz opadu s firmou AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a,
102 00  Praha 10, IČO:49356089

Společenská kronika
Životní jubileum oslavili:
Jana Siglerová, Ronov n.D. 196
Věra Deverová, Ronov n.D. 121
Josef Veselý, Ronov n.D. 403
Josef Morava, Moravany 24
Anna Sarvašová, Mladotice 35
Božena Syrovcová, Ronov n.D. 561
Marta Šindelářová, Mladotice 3
Věra Kocourková, Ronov n.D. 121
Václav Vraný, Ronov n.D. 249

70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
75 let
94 let
97 let
85 let

Zemřel:
Josef Zvolský, Ronov n.D. 410 ve věku 			 83 let
Marie Semrádová
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za přání
a dárek k mému životnímu jubileu předaný velmi milou návštěvou pí Pavlínou Pavlíkovou a pí
Ivanou Růžičkovou. Všem srdečně děkuji.
František Barták
Chtěla bych touto cestou poděkovat Městskému úřadu v Ronově n.D. za hezký dárek k mým
narozeninám. Zároveň děkuji paní Semrádové
a Pavlíkové za milou návštěvu.
Jana Siglerová
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově nad Doubravou
za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu. Děkuji za milou návštěvu paní Hromádkové
a paní Semrádové. 		
Josef Veselý

č. Z – 288/23/2017
prodej části pozemkové parcely č. 1997/2 o výměře cca 49
m2 v k. ú. Ronov nad Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou za částku 120,- Kč/m2 (přesná výměra
bude určena nově vyhotoveným geometrickým plánem, který
dá vypracovat kupující na vlastní náklady) za podmínek dříve schválených, tj. kupující zaplatí správní poplatek za vklad
do katastru nemovitostí.
č. Z – 289/23/2017
záměr prodeje části parcely č. 142/4 o výměře 21 m2
v k.ú. Ronov nad Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad
Doubravou
č. Z – 290/23/2017
stažení bodu č. 9c) z jednání zastupitelstva města
č. Z – 293/23/2017
Smlouvu o spolupráci při poskytování pečovatelské služby
s obcí Lipovec, se sídlem Lipovec čp. 13, IČ: 0065647
č. Z – 294/23/2017
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2015920/VB/01
č. Z – 295/23/2017
záměr prodeje části pozemkové parcely č. 20/16 a parcel
17/3; 17/4 v k.ú. Ronov nad Doubravou ve vlastnictví města
Ronov nad Doubravou
B/    B e r e  n a  v ě d o m í
č. Z -  275/23/2017
informaci o činnosti rady města od 20. jednání zastupitelstva
města
č. Z – 278/23/2017
zveřejnění návrhu Závěrečného účtu města Ronov nad
Doubravou za rok 2016 na úřední desce MěÚ Ronov nad
Doubravou v zákonem stanovené lhůtě.
č. Z – 291/23/2017
zápisy kontrolního výboru z provedených kontrol
č. Z – 292/23/2017
Smlouvu o upsání akcií a Smlouva o započtení pohledávek
s Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626,
537 01  Chrudim II, IČ 48171590
C/    U d ě l u j e
č. Z -  280/23/2017
souhlas s celoročním hospodařením města Ronov nad
Doubravou
D/   V o l í
č. Z – 286/23/2017
nového předsedu bytového družstva čp. 418
Dle zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, byly osobní údaje z usnesení
vymazány.
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22. soutěžní ročník Mažoretkové a twirlingové skupiny Rondo

V posledních několika letech se soutěžní mažoretkový
rok zcela změnil. V minulosti se od září do dubna nacvičovaly dvě povinné části pro
klasickou soutěž. S těmito
skladbami jsme pak soutěžily v oblastních a zemských
kolech a nakonec v národním
kole, které se po dlouhá léta
koná v lázeňském městě Poděbrady. Dostat se do Poděbrad
bylo snem každé skupiny a vrcholem celé sezony.
V současné době se nacvičuje a soutěží v průběhu celého roku. Vzniklo mnoho
nových disciplín, které mají
své soutěže. Naše skupina se
díky našim výborným trenérkám a choreografkám (Tereze
Janouškové, Anetě Polákové, Evě Auersvaldové, Kátě
Lancové) zapojuje do všech
disciplín a pokrývá tak celé
soutěžní pole. Našich trenérek

si nesmírně vážíme, protože
ne každá mažoretková skupina má tak tvůrčí choreografy,
ochotné se neustále vzdělávat
a pracovat na růstu své osobnosti v této oblasti. Pravidelně
se účastní seminářů a školení,
zastávají ve Svazu mažoretek
i funkce porotců. Podílejí se
i na organizaci svazových soutěží, vytváření nových řádů
a pravidel. Svým rozsahem
aktivit tak přesáhly nad rámec naší skupiny. Přesto pro
ně Rondo je poutem citovým
a dokáží před soutěží zmobilizovat děvčata k výborným
výkonům. Přála bych Vám zažít tu krásnou atmosféru, kdy
jedna dýchá za všechny a v tu
chvíli je Rondo pro ně vším.
Jsou to nezapomenutelné chvíle, které v srdcích každé Ronďačky navždy zůstanou.
V současné době se snažíme
vytvářet nový tým budoucích

trenérů, které získáváme z řad
našich starších soutěžících. Výborně si vedou Terezka Daruová, Verunka Šindelářová, sestry
Šmídovy, Miluška Brynychová,
Viktorka Němcová. Letos děvčata byla nápomocna slečně
trenérce Terezce Janouškové
v nácviku skladeb pro nejmenší
děvčata – Pidi Rondo. Jsme rády,
že je máme, protože to je budoucnost naší skupiny. Za jejich
celoroční práci jim vřele děkuji.                                                                                                                                          
Nedílnou a nezastupitelnou
součástí Ronda je výbor, zajišťující organizaci celého soutěžního roku. Je tvořen ochotnými rodiči, kteří ve svém volném čase
a bez úplaty shánějí sponzorské
dary pro zahraniční soutěže, pomáhají s organizací všech soutěží, dozorují při mimořádných
trénincích a jsou vždy na správném místě.
Čemu jsme se letos konkrétně
věnovaly?

Rondo 1, pod vedením Evy
Auersvaldové
nacvičovalo
skladby pro klasickou mažoretku. Soutěž se skládá ze
dvou částí. V první části děvčata pochodují ulicí ve vyhrazeném 100 m prostoru. Při pochodu mění tvary a vytvářejí
zajímavé formace. Z 10 skladeb si vylosují jednu, která se
pro ně stane soutěžní. V druhé
části soutěže předvádějí děvčata svou pódiovou skladbu.
Vystoupení trvá kolem 3 minut, skládá se z pochodových
a tanečních kroků, které jsou
skládány do zajímavých tvarů
a přechodů. Obě části soutěže se bodují, celkový součet
bodů pak rozhoduje o umístění.                                                                                                                 
Klasická mažoretka má
dále svou zvláštní disciplínu,
která se jmenuje Exibition
corp, v které letos soutěžila
skupina Rondo pod vedením Terezy Janouškové. Jde
o vystoupení, ve kterém se
prolínají prvky klasické mažoretky, tance a twirlingu.
Půlka skladby by měla být pochodová – mažoretková a druhá půlka vystoupení by měla
obsahovat taneční a twirlingové prvky. Naše starší skupina
je v této disciplíně velmi zkušená a každý rok se nominuje
na ME.
Tato skupina letos soutěžila ještě v disciplině Parade

corp. Jde o zvláštní disciplínu, kde pochodem kolem haly
musí děvčata vytvářet formace a přemisťovat se po ploše
z rohu do rohu. I v této disciplíně se letos děvčata nominovala na ME.
V klasické mažoretce se
soutěží nejen ve skupinách,
ale i v sólech a duích. Jednotlivá děvčata nebo dvojice vytvářejí své skladby, které musí
obsahovat předepsané cviky.
Výběr hudby je individuální.
Sóla a dua se také zaměřují
i na skladby s rekvizitou. Jsou
velice náročné na zhotovení
rekvizit. To je většinou práce
pro rodiče, kteří stráví nespočet hodin jejich výrobou. Tato

disciplína je i finančně velmi
nákladná.
Úplně nový směr, který
k nám pronikl z Ameriky, je
twirling. To je již sport. Kombinuje se zde práce s hůlkou
a gymnastika. Při této skladbě
se hůlka nesmí ani na chvíli
zastavit a děvčata ještě provádějí akrobatická cvičení,
kotouly, podmety, převaly
a další. Celá skladba trvá 2,5
minuty, ale je fyzicky velmi náročná. I zde se soutěží
v sólech, duích, ve skupinách.
Jednotlivé disciplíny mají své
názvy, jako např. sólo 1 baton
(hůlka), X-strut, taneční team
atd. Liší se náročností a prostorem, ve kterém se vše odehrává.
Bylo by toho ještě mnoho, o čem bych mohla psát,
jen jsem Vám chtěla nastínit,
v čem se letos naše skupina
angažovala.
Rok 2017 byl pro nás velmi
úspěšný. Získaly jsme mnoho
titulů Mistra České republiky
jak ve skupinách, tak v sólech
i duích. Svými vynikajícími
výsledky jsme se nominovaly
i do evropských soutěží.
Na ME v Holansku odjíždí
skupina starších děvčat, někteří solisté a duisté.
Pro přehlednost uvádím naše
letošní výsledky v tabulce.
J. Auersvaldová
Vedoucí skupiny

Výpis umístění RONDO 2017
Twirlingový pohár - Liberec (2016):
Šindelářová Veronika		
2. místo - sólo 1 baton
			
1. místo - duo
Šindelářová Radka		
1. místo - X-strutting
			
6. místo - sólo 1 baton
Skokanová Adéla		
2. místo - dance solo
Šmídová Katrin		
5. místo - sólo 1 baton
			
10. místo - dance solo
Šmídová Sára		
1. místo - duo
			
2. místo - sólo 1 baton
			
3. místo - sólo 2 baton
Vojtková Adriana		
3. místo - dance solo
			
4. místo - sólo 1 baton
Opasková Natálie		
8. místo - dance solo
Twirlingový pohár tříd B a C svazu NBTA
- Lomnice nad Popelkou (2016):
Opasková Natálie		
7. místo - dance solo (třída C)
Vojtková Adriana		
3. místo - solo 1 baton (třída B)
			
5. místo - dance solo (třída B)
Vilímová Markéta		
5. místo - solo 1 baton (třída C)
			
7. místo - dance solo (třída C)
Šmídová Sára		
1. místo - solo 2 baton (třída B)
			
1. místo - dance duo (třída B)
			
1. místo - duo (třída B)
			
9. místo - solo 1 baton (třída B)
Šmídová Katrin		
1. místo - dance duo (třída B)
			
5. místo - dance solo (třída B)
			
9. místo - solo 1 baton (třída B)
Skokanová Adéla		
1. místo - dance solo (třída C)
Šindelářová Radka		
1. místo - dance solo (třída B)
			
1. místo - X-strutting (třída B)
			
2. místo - solo 1 baton (třída B)
Brynychová Miloslava		
1. místo - dance duo (třída B)
Šindelářová Veronika		
1. místo - duo (třída B)
			
1. místo - dance duo (třída B)
			
1. místo - dance solo (třída B)
			
2. místo - solo 1 baton (třída B)
MČR v twirlingu NBTA - Karlovy Vary (2017):
Šindelářová Veronika		
1. místo - dance solo (třída B)
			
1. místo - solo 1 baton (třída B)
Brynychová Miloslava		
1. místo + nominace na Mistrovství 	
			
Evropy - duo (třída A)
Šindelářová Radka		
1. místo - dance solo (třída B)
			
2. místo - solo 1 baton (třída B)
Šmídová Katrin		
3. místo - dance solo (třída B)
			
4. místo - solo 1 baton (třída B)
Vojtková Adriana		
Mistr ČR + nominace na Mistrovství 	
			
Evropy - X-strutting (třída A)
Truksová Tereza		
1. místo + nominace na Mistrovství 	
			
Evropy - duo (třída A)
			
II. Vicemistr ČR + nominace na
			
Mistrovství Evropy - solo 2 baton
			
(třída A)
			
6. místo - dance solo (třída A)
			
8. místo - solo 1 baton (třída A)
Zemské finále sól a duí klasické mažoretky - Klatovy (2017):
Němcová Valerie		
4. místo - solo klasická mažoretka, 		
			
Minimažoretky
Kutílková Zdena		
7. místo - solo klasická mažoretka, 		
			
Junior starší
Kubešová Petra		
Mistr Čech - duo klasická mažoretka, Děti
Skokanová Adéla		
Mistr Čech - duo klasická mažoretka, Děti

6

Lancová Pavla		
			
			
			
Lancová Kateřina		
			
Musilová Natálie		
			
Procházková Eliška		
			
Šindelářová Veronika		
			

I. Vicemistr Čech - duo klasická
mažoretka, Junior starší
II. Vicemistr Čech - solo klasická
mažoretka, Junior starší
I. Vicemistr Čech - duo klasická
mažoretka, Junior starší
4. místo - duo klasická mažoretka, 		
Junior mladší
4. místo - duo klasická mažoretka, 		
Junior mladší
Mistr Čech - solo klasická mažoretka,
Junior starší

O pohár ze zámku Kolín
- pohárová soutěž klasické mažoretky (2017):
Lancová Kateřina
2. místo - duo klasická mažoretka
Lancová Pavla
2. místo - duo klasická mažoretka
2. místo - solo klasická mažoretka
Skokanová Adéla
2. místo - duo klasická mažoretka
4. místo - solo klasická mažoretka
Kubešová Petra
2. místo - duo klasická mažoretka
      

      

Zemské finále sól a duí klasické mažoretky - Dobrovice (2017):
Šindelářová Radka		
II. Vicemistr Čech - sólo klasická
			
mažoretka, Junior mladší
Šmídová Katrin		
Mistr Čech - sólo klasická mažoretka, 	
			
Junior mladší
Skokanová Adéla		
Mistr Čech - sólo klasická mažoretka, Děti
Němcová Viktorie		
4. místo - sólo klasická mažoretka, 		
			
Junior mladší
Opasková Natálie		
4. místo - sólo klasická mažoretka, Děti
Dostálová Marie		
15. místo - sólo klasická mažoretka, 	
			
Junior mladší
Ksandrová Kristýna		
21. místo - sólo klasická mažoretka, 	
			
Junior mladší
Oblastní kolo mažoretkových skupin NBTA
- Chlumec nad Cidlinou (2017):
Rondo II - Mistr Oblasti, Děti starší (trenér: Eva Auersvaldová)
PidiRondo - 2. místo, Minimažoretky (trenér: Tereza Janoušková)
Mistrovství České republiky sól a duí klasické mažoretky+rekvizity
- Ronov nad Doubravou (2017):
Šindelářová Veronika		
I. Vicemistr ČR - sólo klasická mažoretka, 	
			
Junior starší
Lancová Kateřina		
Mistr ČR - duo klasická mažoretka,
			
Junior starší
			
I. Vicemistr ČR + nominace na Mistrovství 	
			
Evropy - sólo rekvizity, Junior starší
			
II. Vicemistr ČR + nominace na Mistrovství
			
Evropy - duo rekvizity, Junior starší
Lancová Pavla		
Mistr ČR - duo klasická mažoretka,
			
Junior starší
			
II. Vicemistr ČR - solo klasická mažoretka, 	
			
Junior starší
			
II. Vicemistr ČR + nominace na Mistrovství
			
Evropy - duo rekvizity, Junior starší
Brynychová Miloslava		
Mistr ČR + nominace na Mistrovství
			
Evropy - duo rekvizity, Junior starší
			
6. místo - sólo rekvizity, Junior starší
Šindelářová Radka		
6. místo - solo klasická mažoretka,
			
Junior mladší
Daruová Tereza		
II. Vicemistr ČR + nominace na Mistrovství
			
Evropy - duo rekvizity, Junior mladší
Němcová Viktorie		
II. Vicemistr ČR + nominace na Mistrovství

			
			
			
Skokanová Adéla		
			
			
			
Kubešová Petra		
			
			
Šmídová Katrin		
			
Kutílková Zdena		
			
Opasková Natálie		
Musilová Natálie		
			
Procházková Eliška		
			
Truksová Tereza		
			
			

Evropy - duo rekvizity, Junior mladší
7. místo - sólo klasická mažoretka,
Junior mladší
II. Vicemistr ČR - sólo klasická mažoretka, Děti
I. Vicemistr ČR - duo klasická mažoretka, Děti
Mistr ČR + nominace na Mistrovství 	
Evropy - duo rekvizity, Děti
I. Vicemistr ČR - duo klasická mažoretka, Děti
Mistr ČR + nominace na Mistrovství 	
Evropy - duo rekvizity, Děti
II. Vicemistr ČR - sólo klasická mažoretka, 	
Junior mladší
6. místo - sólo klasická mažoretka,
Junior starší
8. místo - sólo klasická mažoretka, Děti
9. místo - duo klasická mažoretka,
Junior mladší
9. místo - duo klasická mažoretka,
Junior mladší
II. Vicemistr ČR - solo rekvizity,
Junior mladší Mistr ČR + nominace na 	
Mistrovství Evropy - duo rekvizity, Junior starší

Pohárová soutěž mažoretek - Čáslav (2017):
Lancová Kateřina		
1. místo - duo klasická mažoretka
Lancová Pavla		
1. místo - duo klasická mažoretka
			
1. místo - sólo klasická mažoretka
Skokanová Adéla 		
1. místo - sólo klasická mažoretka
			
1. místo - duo klasická mažoretka
Kubešová Petra		
1. místo - duo klasická mažoretka
Opasková Natálie		
2. místo - sólo klasická mažoretka
Dostálová Marie		
1. místo - sólo klasická mažoretka
Ksandrová Kristýna		
1. místo - sólo klasická mažoretka
Němcová Valerie		
2. místo - sólo klasická mažoretka
PidiRondo - 3. místo, (trenér: Tereza Janoušková)
Mistrovství Čech skupin klasické mažoretky - Strakonice (2017):
Rondo II - I. Vicemistr Čech, Děti starší (trenér: Eva Auersvaldová)
Mistrovství České republiky v disciplínách Exhibition corps
a Parade corps - Mohelnice (2017):
Rondo I - 1. místo v Exhibition corp + nominace na Mistrovství Evropy
(trenér: Tereza Janoušková)
Rondo I - 1. místo v Parade corp + nominace na Mistrovství Evropy
(trenér: Tereza Janoušková)
Mistrovství České republiky skupin klasické mažoretky
- Poděbrady (2017):
Rondo II - 6. místo, Děti starší (trenér: Eva Auersvaldová)
Twirlingový pohár WBTF - Kladno (2017):
Šindelářová Veronika		
4. místo - sólo, Junior
Šindelářová Radka		
6. místo - sólo, Junior
Vilímová Markéta		
16. místo - sólo, Junior
Littová Tereza		
10. místo - sólo, Junior
			
1. místo - umělecký pár, Junior
Koryčánková Adéla		
12. místo - sólo, Junior
			
1. místo - umělecký pár, Junior
Truksová Tereza		
2. místo - 2 hůlky, Junior
Šmídová Sára		
3. místo - 2 hůlky, Junior
ME v twirlingu Poreč – Chorvatsko (duben 2017)
Terezka Truksová, Miluška Brynychová      7. místo - duo Junior,
Adrianka  Vojtková              	          10. místo - děti  X-strut                                                                                   
Terezka Truksová                	          12. místo -  2 hůlky  Junior mladší

Městečko
RONOV/TŘEMOŠNICE „B“
Mladší žáci - Okresní přebor – PODZIM 2017
Domácí hřiště Ronov nad Doubravou
1.kolo

sobota

2.kolo

26.8.2017

Stolany

Ronov

neděle

3.9.2017

Ronov

Chrast

3.kolo

Volný los

4.kolo

sobota

16.9.2017

Proseč

Ronov

sobota

23.9.2017

Ronov

Luže

sobota

30.9.2017

Rosice

Ronov

sobota

7.10.2017

Ronov

Hlinsko B

sobota

14.10.2017

Skuteč

Ronov

sobota

21.10.2017

Ronov

Dřenice

5.kolo

6.kolo

7.kolo

8.kolo

9.kolo

Zač.10,00

Odj. 8,30
       *8,40

Zač.14,00

Sraz 13,15

Zač.10,00

Odj. 7,45

na dlani

RODINNÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Dne 1. 7. 2017 proběhlo na hřišti našeho SK Rodinné sportovní odpoledne. Pro děti bylo připraveno spousta dovednostních her
o drobné ceny, skákací hrady a fotbálek nebo jen honěná v zorbingových nafukovacích koulích. Tuto atrakci si v hojném počtu užili
i dospělí.
Děkujeme za finanční i materiální podporu všem našim sponzorům.
Za SK Ronov nad Doubravou sekretář klubu Jelínek Luděk

       *7,55
Zač.10,00

Sraz 9,15

Zač.10,00

Odj. 8,15

Starší a mladší přípravky - rozloučení se sezonou 2016/2017
Za pěkného počasí 24. 6. 2017 se hráči starší a mladší přípravky
SK Ronov nad Doubravou spolu se svými trenéry, rodiči a rodinnými příslušníky rozloučili s uplynulou sezonou 2016/2017.
V posledním zápase sezony nastoupili proti hráčům starší
a mladší přípravky jejich trenéři, rodiče a rodinní příslušníci. Věřím, že se všichni zúčastnění dobře bavili.
Nezbývá nám než poděkovat všem hráčům za reprezentaci našeho SK v nejvyšší Okresní soutěži a rodičům a rodinným příslušníkům za podporu a pomoc hlavně s dopravou na soutěžní utkání.
DĚKUJEME!!!
Za SK Ronov nad Doubravou sekretář klubu Jelínek Luděk

       *8,25
Zač.10,00

Sraz 9,15

Zač.10,00

Odj. 8,00
      * 8,10

Zač.10,00

Sraz 9,15

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH
A MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK
SKUPINA „A“ PODZIM 2017
1. KOLO
27.8.2017
HŘIŠTĚ: STOLANY
ODJEZD: 8:45
STOLANY - VÍTANOV ; RONOV/TŘEMOŠNICE "B"
2. KOLO
3.9.2017
HŘIŠTĚ: RONOV
SRAZ: 8:15
n. D.
RONOV/TŘEMOŠNICE "B" - NASAVRKY ; STOLANY
3.KOLO
10.9.2017
HŘIŠTĚ:
ODJEZD:
PRACHOVICE
8:00
PRACHOVICE - RONOV/TŘEMOŠNICE „B“ ;
HORNÍ BRADLO/TRHOVÁ KAMENICE
4.KOLO
17.9.2017
HŘIŠTĚ:
SRAZ: 8:15
RONOV n. D.
RONOV/TŘEMOŠNICE „B“ - HORNÍ BRADLO/TRHOVÁ KAMENICE ; NASAVRKY
5. KOLO
24.9.2017
VOLNO
6. KOLO
1.10.2017
HŘIŠTĚ: DŘENICE
ODJEZD: 7:45
DŘENICE - RONOV/TŘEMOŠNICE „B“ ; HORNÍ BRADLO/
TRHOVÁ KAMENICE
7.KOLO
7.10.2017
HŘIŠTĚ: HEŘMAODJEZD: 9:00
NŮV MĚSTEC
NAČEŠICE - PRACHOVICE ; RONOV/TŘEMOŠNICE „B“
8. KOLO
15.10.2017
HŘIŠTĚ:
ODJEZD: 8:00
PRACHOVICE
MFK CHRUDIM „C“ - RONOV/TŘEMOŠNICE „B“ ; DŘENICE
9.KOLO
22.10.2017
HŘIŠTĚ:
SRAZ: 8:15
RONOV n. D.
RONOV/TŘEMOŠNICE „B“ - RVÁČOV ; STOLANY

SEZONA 2017-2018 ZAKLEPALA NA DVEŘE
Mužstva SK Ronov nad Doubravou vstupují do nové sezony
2017-2018. Mužstva dospělých začínají už na Ronovskou pouť.
„A“ mužstvo 12. 8. 2017 a „B“ mužstvo 13. 8. 2017. Mužstva
mladších žáků, starší přípravky a mladší přípravky začínají o víkendu 26. 8. 2017 a 27. 8. 2017.

SPORTOVNÍ KLUB RONOV NAD DOUBRAVOU

HLEDÁ SPRÁVCE SPORTOVNÍHO AREÁLU
Požadujeme:
l spolehlivost
l pracovitost
l bezúhonnost
l kladný vztah ke sportu
l slušné jednání

Preferujeme správce na delší
časové období s nástupem co
nejdříve. K dispozici byt 2+1.
Bližší informace na tel. 728
970 081 pan Petržilka Václav
předseda klubu.

Sportovně střelecký klub Ronov nad Doubravou
Jako mnohé spolky, tak i my
jsme museli řešit legislativní
změny související s novým občanským zákoníkem. Během
jara došlo ke změně oficiálního
názvu na „ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Ronov nad
Doubravou“.
Celoročně se snažíme udržovat jak střelnici, tak i příjezdovou cestu ke střelnici
v sjízdném stavu pro naše přá-

Na září je připravován devátý
ročník, dá se říci tradiční, střelecké soutěže „Ronovská malorážka“.
Je nám jenom líto, že nám
tuto činnost komplikují, někteří
spoluobčané, vyvážející do cesty dlaždice a cihly, které poškozují pneumatiky našich vozidel
i našich hostí, a také nebezpečná propadlá propusť v průjezdu pod tratí způsobená těžkou

Rozpis dospělí „A“ 2017
Den

Datum

Čas

So

12.8.

17:00

Zápas
SK RnD A - SK Chroustovice

So*

19.8.

17:00

FK Jiskra H.M. - SK RnD A

So

26.8.

17:00

SK RnD A - TJ Svídnice

Ne*

3.9.

17:00

FK Junior Skuteč - SK RnD A

So

9.9.

17:00

SK RnD A - SK Křížanovice

Ne*

17.9.

17:00

TJ Dynamo Rosice - SK RnD A

So

23.9.

16:30

SK RnD A - TJ Sokol Svratouch

Ne

1.10.

16:30

TJ Tatran Miřetice - SK RnD A

So

7.10.

16:00

SK RnD A - TJ Sokol Holetín

Ne

15.10.

16:00

SK RnD A - SK Spartak Slatiňany

So

21.10.

15:30

SK RnD A - SK Rváčov

So*

28.10.

14:30

SK RnD A - SK Kočí

So

4.11.

14:00

SK RnD A - FK Kameničky

Den

Datum

Čas

Rozpis dospělí „B“ 2017
Zápas

Ne

13.8.

17:00

SK RnD B - FC Nasavrky B

So*

19.8.

17:00

TJ Tatran Miřetice - SK RnD B

Ne

27.8.

17:00

SK RnD B - TJ Mezilesí Načešice B

Ne*

3.9.

17:00

TJ Luže B - SK RnD B

Ne

10.9.

17:00

SK RnD B - TJ Sokol Jenišovice

Ne*

17.9.

15:00

TJ Městec - SK RnD B

Ne

24.9.

16:30

SK RnD B - SK Trhová Kamenice

So

30.9.

16:30

TJ Sokol Krouna - SK RnD B

Ne

8.10.

16:00

SK RnD B - FC Bojanov

So

14.10.

16:00

FK Junior Skuteč B - SK RnD B

Ne

22.10.

15:30

SK RnD B - TJ Sokol Vraclav

So*

28.10.

14:30

TJ Tatran Míčov - SK RnD B

tele a hosty z okolí i z daleka,
kteří naši střelnici rádi využívají. Dne 22. dubna jsme pořádali již 7. ročník střelecké
soutěže „O jarního střelce“,
kterého se zúčastnilo 5 dětí,
3 ženy a 15 mužů. V kategorii
dětí do 15 let zvítězil tradičně
Petržilka R. (135 b.), druhý
Merta L. (98 b.), třetí Brynych
M. (90b.). V kategorii žen
se na prvním místě umístila   
Skokanová L. (130 b.), druhá
byla Brynychová M. (113 b.)
a na třetím místě Kavenská
P. (48 b.). V kategorii mužů
skončil na prvním místě Radiměřský L. (145 b.),  druhý Lebduška J. (138 b.), třetí Valtr
J. (135 b.).

léna Kabeláčová a Petr Hájek
z Třemošnice. Věřím, že nábor
nových členů tento stav vylepší a rádi nové členy mezi sebe
uvítáme.
Další drobnou komplikací
pro kroužek byla plánovaná
nezbytná rekonstrukce topení
tělocvičny, která uzavřela tělocvičnu ještě v průběhu května.
Díky těmto úpravám jsme museli dočasně vystěhovat část
našeho střeleckého vybavení
z prostor výměníku tepla v tělocvičně, takže jsme nadále
nemohli v tělocvičně trénovat. Naštěstí dobré počasí nám
umožnilo se plně vyžít na střel-

nici našeho střeleckého klubu
a trochu si stereotypní sportovní střelbu na závěr sezóny zpestřit střelbou z malorážní pistole
a z malorážní pušky.
Na začátku nového školního
roku nás čeká nezbytné zmenšení terčových stěn a řešení
nového uložení potřeb kroužku,
protože je nebude nadále možné ukládat v dříve používaném
prostoru výměníku tepla. Věřím, že se vše podaří včas ve
spolupráci s vedením školy vyřešit a kroužek bude moci opět
plně pracovat.  
Ing. Karel Kabeláč

technikou. Na druhou stranu
musíme poděkovat Městu a dalším sponzorům za poskytnutí
příspěvku na naši činnost a na
činnost našeho kroužku.
Školní rok 2016/2017 byl
pro střelecký kroužek čtvrtým v pořadí, zároveň také
zlomový, protože v kategorii
žáků po dovršení 15 let skončil náš dosud nejlepší střelec Radek Petržilka a s ním
i Ladislav Chudý.   Dále
svou účast v kroužku na začátku školního roku ukončil Jaroslav Šmíd. Z původní střelecké sestavy tak
v žácích pro příští školní rok
zůstal pouze Martin Brynych
a nově k němu přibyli Magda-
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Městečko

na dlani

PLACENÁ INZERCE
k a n c e l á ř

správní řízení

personalistika

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

strategické analýzy
podnikové restrukturalizace

k aa nd cv eo l ká ář t n í

mzdové účetnictví
bankovnictví a finance

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í
k aa nd cv eo l ká ář t n í

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 aa nd cv eo l ká ář t n í

consulting, compliance

exekuce

k aa nd cv eo l ká ář t n í

náhrada škody
zakládání společností

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

konkurzy a oddlužení

a d v o k á t n í

převody nemovitostí

obhajoba v trestních věcech

a d v o k á t n í

valné hromady

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

zastupování před soudy

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 a n c e l á ř

a d v o k á 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

k a n c e l á ř

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

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

Čištění a kontrolovaní komínů
Kominictví Luboš Petříček

Volnočasová Kulturní Ronovská Komise – VoKu®Ko
pořádá

Pyžamkiádu
Zveme všechny děti v pyžamkách či kostýmech 
Přijďte mezi nás!!!! Budeme si spolu hrát,
soutěžit a tancovat.
Kdy a kde????

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

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)

V tělocvičně ZŠ Ronov nad Doubravou
termín bude upřesněn

Víte, že naše Penny
se pro vás mění?
Jsme vám stále blíž

nyní máte možnost pracovat v blízkosti domova!

Pro naší prodejnu v Třemošnici nyní
přijmeme nové kolegyně a kolegy na pozice:

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

Vstupné: dítě 10,- Kč, dospělá osoba 25,- Kč
Celý výtěžek bude použit na další akce.
Těšíme se na Vás 

Pokladní / prodavač
nástupní mzda 18.700,-Kč
nebo

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. 8. 2017,
registrační číslo: MK ČR E 11911
distribuce: jeden výtisk zdarma
do domácnosti, Ronov n.D.,
Mladotice, Moravany

zástupce vedoucího prodejny
nástupní mzda 24.200,- Kč.

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.

grafická úprava a tisk:
Ofsetová tiskárna
UNIPRINT s.r.o., Rychnov n./K.
příští uzávěrka 10. 10. 2017,
příspěvky zasílejte na
knihovna@ronovnd.cz,
RR – redakční rada

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

Nabízíme velmi zajímavé a hodnotné benefity,
které vám zpříjemní práci v naší společnosti!

Přijďte pracovat na naší prodejnu v Třemošnici!
Své životopisy zasílejte na email nabor@penny.cz

Pečovatelská služba Ronov nad Doubravou
Vám v rámci svých služeb nabízí pomoc




Univerzita třetího věku (U3V) je součástí koncepce nazývané celoživotní
vzdělávání. Cílem kurzů je poskytnout seniorům možnost se dále vzdělávat,
rozšiřovat si znalosti v různých dalších oborech, ale hlavně se společně setkávat a o společném tématu vážně i nevážně diskutovat. U3V nabízí témata
z různých oblastí - historie, kultury, politiky, odívání, zdravé výživy, zdravovědy, zahradničení, apod. Témata, kromě úvodní astronomie, jsou volitelná dle
dohody a zájmu celé studijní skupiny.
Od 30. srpna 2017 bude U3V probíhat v zasedací místnosti MěÚ Ronov
nad Doubravou. Studia se mohou zúčastnit občané České republiky důchodového věku.

Po ukázkovém kurzu navazuje
zimní semestr - probíhá od října do prosince (1 kurz)
4.10.; 18.10.; 3.11.; 15.11.; 29.11.; 13.12. vždy od 8:30 hod
Na konci kurzu se účastníci domluví na tématu dalšího kurzu (letního semestru)

Během měsíce září proběhne ukázkový kurz – Astronomie
(Dvě lekce o slunečních hodinách a dvě o astronomech Rudolfa ll)

Po splnění studijních povinností a absolvování 6 kurzů se posluchač může
zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU, kde si převezme „Osvědčení o absolutoriu U3V“.

4 lekce, 1x týdně, vždy od 8:30 hod.
termíny: 30.8.; 6.9.; 13.9.; 20.9.
kde: v zasedací místnosti MěÚ Ronov n. D.
poplatek za ukázkový kurz: 50 kč
Na konci kurzu se účastníci domluví na tématu dalšího kurzu (zimního
semestru)

8

letní semestr probíhá od února do dubna (1 kurz), termíny budou dodány
Výuka probíhá formou videopřednášek po dobu 2 hodin 1x za 14 dní. Na
konci přednášky si senioři napíší společně test ze znalostí, které se dozvěděli
z videa. Poté si každý doma sám vyplní test na počítači. V případě, že nemá,
může využít veřejný v místní knihovně.

Poplatek za 1 kurz je 300 Kč; v případě zájmu 20 Kč za tisk studijního
materiálu za 1 lekci.
Více informací v místní knihovně p. Smolová
nebo na MěÚ Ronov n.D. p. Holubová.

Sociální pracovník Pečovatelské

na poštu nebo na úřad apod.

služby Vám zdarma pomůže v těchto

Pomůžeme Vám s úklidem

oblastech:

domácnosti



Staňte se studenty Virtuální univerzity třetího věku Ronov nad Doubravou

Zajistíme Vám nákup, dojdeme



prádlo



Vyřizování úředních záležitostí

Odvezeme a doprovodíme Vás



Uplatňování nároku na sociální
dávky

k lékaři


Zajistíme Vám oběd, případně



uzavírání mluv, řešení dluhů)

naporcovat
Pomůžeme Vám při koupeli,



dodržování léčebného režimu)

lůžko či vozík
V zimě Vám nanosíme dřevo a

Péče o zdraví (opatření pro
zajištění bezpečí, pomoc při

oblékání nebo přesunech na


Finanční a majetková oblast
(hospodaření s financemi,

jej pomůžeme ohřát a


Vyplňování tiskopisů a
formulářů

Vypereme a vyžehlíme Vám



pomůžeme zatopit

Zprostředkování další služby
(právní služby, kadeřnické
služby atd.

Najdete nás v ulici Sídliště Pod nádražím 561 v pracovních
dnech od 7:00 do 15:30 hodin.

469 690 201 / 608 725 113
psronov@seznam.cz

