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SLOVO Ronovské mažoretky opět dobyly Evropu

STAROSTY

Léto nám skončilo a my
jsme se přehoupli do podzimu. Pokud bych ho měl charakterizovat, řekl bych, že
se jedná o typicky anglický
podzim, chladný a uplakaný zároveň. Pro přírodu asi
požehnání, pro nás komplikace. V současné době
probíhají zemní úpravy a
bagrování plynové přípojky v okolí tělocvičny. Chtěl
bych se tímto omluvit všem
dotčeným spoluobčanům za
nesnáze způsobené vynášením bahna ze stavby. Realizační firma se snaží v mezích
možností komunikace po
práci vždy uklidit. Může se
stát, že ne vždy je vše tak,
jak bychom si přáli. Věřím,
že do listopadu budeme mít
tyto práce hotové. Do té doby
Vás prosím o shovívavost
a trpělivost.
Když už jsem začal tělocvičnou, nemohu se nezmínit o pokračujících pracích.
Stavební práce, které se týkají zateplení a výměny zdroje
vytápění, jsou v tuto chvíli
téměř hotové. Zbývá dobudovat plynovou přípojku
a spustit topení. Dle smlouvy
by tyto práce měly být dokončeny počátkem listopadu.
V poslední době byla
hodně diskutována oprava
zničené podlahy z důvodu
zatečení. Jak již bylo řečeno, opravu podlahy hradí
ze svého pojištění realizační firma. Bohužel původní
konstrukce podlahy byla ve
velmi špatném stavu, který
nebyl způsoben posledním zatečením vody (na
několika místech shnilý
rošt, poškozená hydroizolace, nevhodná konstrukce po obvodu tělocvičny
a ochranný kryt topení též
nebyl zrovna bezpečný).
Mohli jsme ušetřit finanční
prostředky a podlahu opravit na stávajícím roštu, což
by do budoucna bylo pouze
dočasné řešení. Přirovnal
bych to k člověku, kterému
vítr vezme střešní krytinu
(tu mu uhradí pojišťovna),
on má shnilý krov a latě.
Při rekonstrukci by pak
nedal pojistnou folii a nevyměnil poškozenou konstrukci.

Tři zlaté medaile přivezly
ronovské mažoretky, které se
zúčastnily Mistrovství Evropy v Holandsku.

Dvě vybojovala nejstarší
děvčata pod vedením Terezy Janouškové v disciplínách Parade a Exhibition.
V klasickém duu s rekvizitou získala zlatou medaili
dvojice Adéla Skokanová a
Petra Kubešová. Šesté místo,
v Evropě ještě medailové,
přivezlo duo Terezy Daruové
a Viktorky Němcové – klasické mažoretky s rekvizitou.
Děvčatům k titulu MISTR
EVROPY i k ostatním úspěchům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci
našeho města.

Plastika, která zdobila kašnu, našla své místo v parku
Při příležitosti usazování soch před kostelem sv. Vavřince
v červenci letošního roku byla umístěna do parku před základní školou i plastika, která dříve zdobila kašnu. Jedná se
o pískovcový nástavec, sochařsky zpracovaný do tvaru květů
Dobromilem Zahradníkem z Pardubic. Na kašnu byl osazen

v 80. letech při její rekonstrukci. V roce 2015, kdy proběhla
celková revitalizace parku, bylo umělecké dílo sejmuto a uloženo do depozitáře.
Umístění tohoto díla je velice zdařilé a občany hodnoceno
velmi kladně.

STRUČNÝ PŘEHLED
KULTURNÍCH AKCÍ

Uvnitř novin naleznete

Vyhlídka Milada
na hradu Lichnice
vyhrála soutěž
Pardubického kraje
Stavba roku 2017
v kategorii obnovené
památky
více na straně 6
Bohužel se stále potýkáme
s jedním problémem, který řešíme s projektantem. Tím je statika konstrukce tělocvičny. Nyní
čekáme na návrh statika, jenž by
měl předložit způsob zajištění
celého objektu. Teprve následně
může dojít k opravě podlahy.
V průběhu října jsme zahájili
další akci a tou je výměna světel veřejného osvětlení. Ukončena by měla být v listopadu.
Po realizaci bychom měli začít
spořit na platbách za energii.
Záměr je ten, že uspořené prostředky by se měli zase vrátit
do veřejného osvětlení. Začneme s modernizací rozvaděčů
a optimalizací hlavních jističů,
což by opět přineslo úspory.
Následovat bude postupná
údržba (nátěry sloupů, jejich případná výměna, a to včetně vedení). To je však běh na delší trať.
Od října do listopadu bude probíhat rekonstrukce vodovodu ve spojovací ulici. pokračování na str. 6

říjen - prosinec 2017
28.10.

Okolím Městečka na dlani

pořádá sokol

28.10.

Zamykání Doubravy

pořádají skauti

31.10.

Cestovatelská beseda

pořádá knihovna

4.11.

Drakiáda

pořádají skauti

10.11.

Příjezd sv. Martina

pořádá svaz žen

18.11.

Karneval

pořádá VoKurKo

2.12.

Vánoční trhy

pořádá město

2.12.

Adventní koncert

pořádá město

26.12.

Vánoční koncert

pořádá město

26.12.

Expedice Krkaňka

pořádají skauti

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

Mateřská škola
v novém školním roce 2017 / 2018
Stejně jako ve všech ostatních školách, tak se i v naší mateřské
škole v září otevřely dveře dětem.
Po prázdninách se oddělení naplnily 83 dětmi, z toho bylo
23 nováčků ve věku od 2,5 – 5 let. Do povinného předškolního
vzdělání nastoupilo 34 dětí, 7 dětí s odkladem školní docházky.
Již tradičně máme otevřena 3 oddělení:
Kytičky - 27 dětí, pedagogický personál – pí učitelka Jana
Ševčíková a Bc. Iveta Kantorová
Sluníčka – 28 dětí, pedagogická personál – pí učitelka Jana
Valentová, DiS., a Bc. Jitka Doležalová
Berušky - 28 dětí, pedagogický personál – pí ředitelka Mgr. Barbora Mrázková, učitelky Jana Růžičková a Marcela Tlapáková
Jistě mnozí z vás zaznamenali změny v personálním složení zaměstnanců MŠ. Došlo k nim z důvodu dlouhodobé nemocnosti,
popř. rozvázáním pracovního poměru některých učitelek nebo provozních zaměstnanců. Věříme, že tyto změny neovlivní klima mateřské školy, naopak, že přinesou do školy nové impulsy a budou
přínosem hlavně pro děti.
V průběhu prázdnin prošla MŠ nejen generálním úklidem, ale
jak jsme již zmiňovali v minulém čísle, proběhla také rekonstrukce
sociálního zařízení na 2. a 3. oddělení. Dokončení proběhlo v plánovaném termínu a na děti čekaly krásné nové umývárny a toalety.
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Rytmus školního roku
v naší mateřské škole
l v září jsme se v rámci seznámení s novým školním rokem setkali s rodiči na slavnosti Vítej mezi námi a užili si v rámci společného odpoledne i opékání na školní zahradě
l říjen bude ve znamení Drakiády a návštěvy myslivců, čeká nás
zážitkový stan, divadélko Koblížek na cestách a přednáška logopedické prevence
l v listopadu navštívíme rybáře a uspořádáme s doučovacím centrem SOVA přednášku o školní zralosti
l v prosinci s dětmi vystoupíme v DPS a čeká nás Adventní slavnost s rodiči, navštíví nás divadélko s Andělskou vánoční pohádkou
l v lednu připravíme pro rodiče přednášku Péče o zdraví a životosprávu v předškolním věku
l v únoru si užijeme masopust v MŠ, divadelní představení Jak
pejsek onemocněl
l v březnu navštívíme knihovnu, místní sbor dobrovolných hasičů, předškoláci navštíví v rámci přípravy na zápis do školy
1. třídu, vyneseme Morenu, čeká nás návštěva místního kravína, divadlo Jak Barnabásek zpíval jarní písničku a přednáška
k zápisu do ZŠ
l v dubnu oslavíme Čarodějnice, čeká nás návštěva policie ČR
a ČČK, přednáška o přípravě na školu
l v květnu oslavíme Den země, Den matek, opět vystoupíme
v DPS, navštíví nás včelaři a shlédneme divadélko Zebra na
přechodu
l v červnu oslavíme Den dětí a Den otců, již podruhé si připravíme Svatojánskou slavnost – rozloučení s předškoláky a posledním divadelním představením budou Příběhy kočky Micky
V dubnu také zahájíme účast na plaveckém kurzu a návštěvy
solné jeskyně v Kutné Hoře. Samozřejmě nás na konci roku čekají
výlety a příjemné těšení se na prázdniny.
O průběhu našich akcí a dění v MŠ vás budeme průběžně informovat a věříme, že si celý rok opravdu užijeme nejen s dětmi, ale
i s rodiči a ostatními, kteří budou do našeho programu zapojeni.

q Stav před rekonstrukcí

Berušky na výletě do Dýňového světa
V pátek 6. října vyrazilo oddělení Berušky se svými učitelkami Janou, Bárou
a Marcelou na podzimní výlet do Dýňového světa v Nové Vsi u Leštiny. Paní
kuchařky připravily dětem do batůžků
jídlo na celý den, rodiče je vybavili
pitím a sportovním oblečením a nic tak
nebránilo celodennímu dobrodružství.

I přes zataženou oblohu vládla od rána v šatně při scházení dětí
dobrá nálada. Těšily se na výlet vláčkem motoráčkem, na přestup
do zrychleného osobního vlaku, na pana výpravčího a hlavně na
dýně, labyrinty, zvířátka na statku.
V Dýňovém světě děti poznávaly druhy dýní, užily si legraci ve
slámovém bazénu, lezly po stromových prolézačkách a bloudily
v dýňových labyrintech. Poznaly i kamarády z jiných školek a škol.
Nakonec si zakoupily dýně, které si odvezly v batůžkách domů.
Výlet se vydařil, děti nabyly nových zkušeností a prožily v přítomnosti svých učitelek hezký den. A určitě se podle jejich reakcí těší
na další výlety, které je v mateřské škole čekají.
Za MŠ Bára a Jitka

q Stav po rekonstrukci

Místo, kde žijeme
Žáci třetí třídy se v hodinách českého jazyka zamýšleli nad klady a zápory prostředí, které je jejich domovem, a pokusili se vyjádřit svůj vztah k němu.

Ronov 	

Bousov

Kněžice   	
Kněžice jsou pěkná ves,
v každém domě štěká pes
Uprostřed návsi je kaplička
u ní kvete kytička.	 
Vojtěch Rajchrt

Licoměřice

Mám ráda město Ronov,
mám tu báječný domov.
Moc se mi tu líbí,
náš dům je celý bílý.
Chodím tu i do školy,
ráda píšu úkoly.
Mám tu všechny kamarády,
s kterými zažiju hodně srandy.
                Tereza Nesládková
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Bousov je krásná ves,
je to tady samý pes.
Jsme tady jedna parta
a vždy na mě padne karta,
když hrajeme na babu.
Jednou jsem spadla i na hlavu.
Zažijeme hodně srandy,
škoda, že tu nežijí pandy.
Za sousedku mám Kačku,
každá máme doma kočku.
                       Aneta Zichová

Vesnice, ve které bydlím, se jmenuje Licoměřice. Je to tu moc
krásné a mám to zde ráda. Bydlím v rodinném domku s velkou
zahradou. Hned vedle naší zahrady je park, ve kterém máme
dětské hřiště. Tam se scházíme,
když je hezké počasí, a hrajeme
různé hry. Na kopci ve vesnici je
krásná malá rozhledna, která stojí za návštěvu. Pod lesem najdeme památník postavený obětem
druhé světové války. Licoměřice se pojí ještě s jednou vesnicí
jménem Lipovec. Naše vesnice
je útulné a pěkné místo. 	                                                                                                                              
Martina Adámková

Fauna naší přírody
Koncem minulého školního roku se žáci 6., 7. a 8. třídy zapojili
do výtvarné soutěže „Fauna naší přírody“, kterou vyhlásila nezisková organizace Myslivost z. s.. Slavnostní vyhodnocení výtvarné
soutěže proběhlo dne 7.10. 2017 při Svatohubertských slavnostech
na Hospitalu Kuks a výtvor Lucie Bromové z 8. třídy byl oceněn
2. místem v kategorii žáků 7. až 9. ročníku.     Za ZŠ Iva Trnková

I přes nepřízeň počasí si soutěžící orientační
hru ,,Křížem krážem Ronovem“ užili
V sobotu 7. 10. 2017 proběhl i přes nepřízeň počasí 7. ročník
orientační hry ,,Křížem krážem Ronovem“. Letošní soutěže se
zúčastnilo 7 družstev složených nejen z dětí, ale i dospělých. Po
zvládnutí trasy a množství záludných otázek i hlavolamů všichni
soutěžící dorazili do cíle a byli odměněni občerstvením i věcnou
cenou. Na shledanou v příštím roce.
                                                                                                                                                      
  ZO ČSŽ

Ronováčci zpěváčci – pěvecký sbor
při ZŠ Ronov nad Doubravou
a
Hudební oddíl
TJ SOKOL Ronov nad Doubravou
Od října letošního školního roku opět zahájil svou činnost
pěvecký sbor Ronováčci zpěváčci, který byl v loňském roce zřízen při ronovské základní škole. Letos se přihlásilo celkem 16
žáků prvních, druhých a třetích tříd. Kromě toho místní základní škola umožňuje také činnost Hudebního oddílu TJ SOKOL
Ronov nad Doubravou. K panu učiteli Karlu Raisovi a Kateřině
Andršové se letos na klávesy, zobcové flétny a housle přihlásilo celkem 19 žáků, přičemž jeden z nich, Tadeáš Coufal, se
učí hrát na klávesy i na housle. Pěvecký sbor Ronováčci zpěváčci i orchestr sestavený z žáků hudebního oddílu se poprvé
představí o Vánočních trzích, v rámci doprovodného kulturního
programu. Počítáme také s dalšími vystoupeními: s předvánočním zpíváním koled v pečovatelském domě i v mateřské škole.
Tradičním jarním vystoupením bude Aprílový koncert, který se
koná vždy první dubnovou středu. Se školním rokem se rozloučíme na Lichnici, slavností Vítání Královničky Železných hor.
Mgr. Kateřina Andršová
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Zážitkový kurz na Seči
Ve dnech 20. a 21. září se
naše třída zúčastnila zážitkového kurzu v Autokempu U letadla na Seči. Po celou dobu jsme
vykonávali různé připravené

aktivity a hráli jsme spoustu
zábavných her a soutěží. Jejich
cílem bylo, abychom se navzájem lépe poznali, pomáhali si,
naslouchali si a utužili třídní
vztahy. Většinu úkolů jsme
zvládli s přehledem, některé
nám však činily menší potíže.

Součástí kurzu byly i besedy.
Druhý den přijeli příslušníci
Policie ČR. Pana poručíka Jiřího Tesaře, tiskového mluvčího a preventistu, jsme už znali

z dřívějších besed, s ním se přijela představit jeho nástupkyně
v oblasti prevence prap. Renata Štěpánková. S nimi dorazili
i jejich kolegové z Krajského
ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor cizinecké
policie – prap. Pavel Vejdělek,

Technohrátky na Odborném
Učilišti Chroustovice
27. 9. 2017 se 13 žáků 8.
a 9. třídy naší školy účastnilo
projektu s názvem Technohrátky, do kterého se se jako
v pořadí 25. střední odborná
škola v Pardubickém kraji zapojilo Odborné učiliště
Chroustovice. Návštěvu učiliště si nenechalo ujít 121
žáků z deseti základních škol
Pardubického kraje. Odborné
učiliště sídlí přímo v chroustovickém zámku, a tak celý
areál symbolicky zaplnily
zajímavé řemeslné aktivity
představující účastníkům většinu ze sedmnácti vyučovaných oborů.
Po velmi dlouhé cestě, při
které náš autobus zajížděl
ještě pro žáky Základní školy
Skuteč, nás příjemně překvapilo prostředí učiliště, které
má k dispozici krásný dvanáctihektarový areál s moderně vybavenými učebnami
a dílnami. Při krátkém zahájení jsme se od pana ředitele
Jaroslav Bálka dozvěděli, že
Pardubický kraj investoval do
modernizace dílen v uplynulých letech téměř 50 milionů
korun a to bylo v prostorách
dílen opravdu znát. Také
všech šest stanovišť, kterými
žáci během dopoledne prošli,
bylo velmi pečlivě připraveno a na žáky čekala řada
aktivit, při kterých si mohli
vyzkoušet svoji zručnost, ale
i vědomosti.

Naši žáci začali přiřazováním správných názvů k mističkám s kořením, výrobou
preclíků a zdobením perníčků, které byly mimochodem
velmi dobré, ale také další
stanoviště je zaujala. U truhlářů si vyzkoušeli frézování
dřevěných výrobků a učili se
spojovat dřevo. V zahradě si
zkusili přesadit pokojovou
rostlinu nebo osázeli truhlík, u zedníků se procvičili
ve skládání zámkové dlažby
a stavění komínu. V autodílně si zasoutěžili při výměně
kola u osobního automobilu
a svezli se traktorem. Na dalších stanovištích si kromě jiného vyzkoušeli přebalování
miminka či míchání bylin na
čaj. Při těchto činnostech se
našim žákům opravdu dařilo,
takže obsadili krásné 2. místo
z deseti škol.
Také odpolední soutěž
„Hej ty, víš to“ byla pro ně
úspěšná, ale těsně před koncem je v počtu bodů předhonili žáci Základní školy
Skuteč, takže jsme si místo
vysněného dortu odváželi
pouze bonboniéru.
Celá akce se velmi vydařila, a proto začali někteří žáci
přemýšlet o slovech pana ředitele Jaroslava Bálka, který
razí heslo: „Netrapte se teorií, staňte se řemeslníky!“.
			
Mgr. Marie Kořínková

ZUŠ Heřmanův Městec
Myslíme si, že se nám dvoudenní pobyt vydařil, a i když
nám počasí moc nepřálo, výborná strava a neobvyklé zážitky to překonaly.
				
Žáci 7. třídy a paní učitelky
Mojžíšová a Kořínková

prap. Radim Kubát, pprap.
Jakub Maixner. Vysvětlili nám,
co jejich práce obnáší, ověřili,
zda jsou naše doklady a bankovky skutečně pravé, a poté
nás oblékli do záchranné vesty.
Zkusili jste v ní někdy běžet?
Není to tedy žádná lehká věc!
Překvapením ještě nebyl konec. Přijeli také hasiči – potápěči
z Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje, potápěčské
skupiny, pprap. Jakub Štěpánek
a nstržm. Josef Procházka. Také
jim děkujeme za poutavé vyprávění o jejich práci, které bylo
doplněné předvedením výstroje, prohlídkou hasičského vozu
a líčením různých zážitků.
Během kurzu jsme si udělali
i malý výlet na zříceninu hradu
Oheb.

Tereza Karlíková vyjádřila
svoje dojmy z kurzu výstižnými verši:
Na Seči
Na dva dny jsme odjeli,
ze školy se ulili.
Na Seči nám krásně bylo,
jenom trošku zapršelo.
Hráli jsme hry, bavili se,
a tak lépe poznali se.
Policisté přijeli sem,
říkali, jak chránit svou zem.
Hasiči nám vyprávěli,
jak se s chutí potápěli.
Odměny jsme dostávali,		
když jsme v něčem vyhrávali.
Pokoje jsme uklízeli,
protože se bodovaly.
Všichni domů dojeli,
do školy se vrátili.

Jičín – město pohádky
Jedna z literárních soutěží, do
kterých se žáci naší školy v loňském školním roce zapojili, se
nazývá Jičín – město pohádky.
V květnu jsme odeslali šest slohových prací na téma: Příběhy
o skřítcích, zvířátkách a jiných bytostech z Rumcajsova
revíru“.
Dne 15. září 2017 proběhlo v rámci festivalového týdne
v pohádkovém Jičíně slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.
Literárních prací přišlo celkem

260. Malí spisovatelé převzali
9 hlavních cen a 10 čestných
uznání. Mezi nimi i Milan Kábela, dnes už náš bývalý žák,
který získal Čestné uznání za vytvoření pohádkového literárního
díla, tedy za ztvárnění originálních a chytrých nápadů vtipným
a kultivovaným jazykem. Cenu
mu předával režisér Václav Vorlíček a herec Jiří Lábus.
Srdečně blahopřejeme
a úspěšnou práci
zveřejňujeme.

Moderní bobří hráz
Milan Kábela
Jednoho barevného podzimního dne, když vystupovalo
slunce nad obzor a jeho paprsky se začaly skrz větve stromů
dotýkat uschlých listů na zemi,
vystartovalo z lesa tmavě zelené SUV. Míře do města, vydal
se Rumcajs se svým špinavým,
sípajícím autem pro novou motorovou pilu.
Rumcajs se měst vždy zdráhal. Ve všudypřítomných světlech nebo značkách se sotva vyznal. Když přijel do Baumaxu,
potkal se se svým dlouholetým
přítelem panem Novákem. Protože byla Rumcajsova loupežnická kariéra ta tam, přestali
z něho lidé mít respekt, a tak
byl pan Novák jediný, se kterým si Rumcajs rozuměl. „Ale
ale! Koho to sem čerti nesou!”
vykřikl Novák. „To je doba, co
jsem tě tu neviděl! Co potřebuješ?” „Chci tu nejlepší pilu,
jakou tady máš. Zima bude za
chvíli zvonit u dveří a já nebudu
mít čím topit,” vysvětlil Rumcajs.
Když se Rumcajs vrátil
domů, řekl si, že novou pilu
rovnou vyzkouší. Šel tedy
hlouběji do lesa, kde narazil na
obrovskou mýtinu, která tam nikdy předtím nebyla. „To jim ve
Chvaleticích muselo dojít uhlí,”
říkal si Rumcajs.
Jakmile došel k řece, zahlédl
bobra, jak na břehu povzdychuje. „Tu paseku jsi udělal ty,

mám pravdu?” spustil na bobra
Rumcajs, „Ihned mi řekni, kam
jsi schoval to dřevo, nebo tě zastřelím!” „No to je opravdu výborný!” vyhrkl zoufale bobr. „
Nejdřív mě okradl zvláštní skřet
a teď mě ještě zastřelí vousatej
pytlák!” „O čem to mluvíš?”
zeptal se Rumcajs. „No, před
chvílí tady byl malinkatej človíček, kterej tu se svým bagrem
odvezl půlku lesa. A když jsem
mu řekl, aby toho nechal, tak si
odvezl i moji hráz.” Na to Rumcajs zvolal: „Když si pospíšíme,
tak ho ještě doženeme. Pojď!”
Vydali se tak spolu za stopami bagru. Když ho dohnali,
tak Rumcajs zahlédl, že bagr
opravdu řídí malý skřítek. Bobr
překousal kmen stromu a skácel
ho přes cestu, aby skřítek nemohl dále jet. V tu ránu Rumcajs
vyběhl s revolverem a jako za
starých časů vykřikl: „Peníze,
nebo život!” „Ale my nepotřebujeme peníze, my chceme to
dřevo, Rumcajsi!” opravil ho
bobr. „Vystup a řekni, kde je
zbytek!” „Zbytek jsem prodal!
Už nic nezbylo!” kňoural skřítek.
Tak Rumcajs s bobrem nechali skřeta uprostřed lesa samotného a s bagrem plným
dřeva jeli zpět. Když ještě bagr
vyměnili za horu dříví, měl
Rumcajs celou zimu doma teplo
a bobr si postavil novou, moderní hráz.

Milí rodiče, ctění čtenáři,
předem bychom chtěli všem našim studentům a jejich rodičům
poděkovat za trpělivost při sestavování rozvrhů, nyní je již výuka
všech oborů v plném proudu. Výtvarníci letos pracují na projektu
„Děvčátko Momo“, jehož výsledky opět společně budeme obdivovat v Třemošnické galerii v měsíci březnu a v židovském dvojdomku v Heřmanově Městci v dubnu příštího roku. Tanečníci připravují
choreografie v několika tanečních stylech a opět je čeká mnoho
vystoupení a soutěží, plán na tento rok je:  TS Sweet dancers: Moderna  - Umět mít rád, TS Fresh: Moderna – Don’t let me down,
TS Cool: Disco dance – BOOM!, Moderna – How would you feel,
TS Ready: Jazz dance – Confident, Moderna – Undone. Muzikanty
tento rok čeká rozsvícení stromu v Ronově nad Doubravou 2. 12.
2017, koncert na MÚ 19.12. a mnoho dalších, o kterých vás budeme
včas informovat.  
Letos nás opět čekají soutěže ve všech oborech. V hudebním
oboru je pro tento rok vypsána soutěž dechových nástrojů a sólového zpěvu. Soutěžit se bude také v tanečním oboru.  ZUŠka se kaž-

doročně účastní oficiálních soutěží ZUŠek, kde naši studenti vždy
dosáhli na medailové příčky, a tak se budeme těšit i letos. Pro výuku
bylo dokoupeno mnoho krásných klasických nástrojů i nástrojů metodických a netradičních, mezi takové patří  Boomwhackers, které
dělají dětem radost na všech pracovištích. Učitelé nelení a již od
září absolvovali několik školení, kde se seznámili s novými metodami výuky, vyměnili si vzájemně zkušenosti a naučili se pracovat
s dalšími metodickými pomůckami. Tento rok měli muzikanti možnost zapsání do 2 hudebních souborů, které jsou otevřeny v Ronově
n.Doubravou: kytarový soubor pod vedením Mgr.M.Víta a smíšený soubor Dr.R.Menouška, většina žáků zápis do souboru využila
a jsou řádně nahlášeni, žáčci kteří ze závažných důvodů
soubory nemohou navštěvovat,
podali žádost o uvolnění z docházky a komisionální zkoušky.
Toto uvolnění využili i někteří
žáčci pro předmět hudební nauka. Nyní již všem přejeme poklidné studium a radostnou přípravu na vánoční akce. Na závěr
připomínáme platbu školného
a půjčovného za nástroje, která
musí být do 15.11.2017 připsána na účet školy. Více na www.
zushm.cz a na Facebooku ZUŠ
Heřmanův Městec. Přiložená
fota jsou z akcí ZUŠ 2016/2017.
Za ZUŠ
Mgr. Kristýna Vašková

PODZIMNÍ FLORISTIKA
Dne 25. 9. proběhlo na naší
škole krásné odpoledne s podzimní floristikou. Zájemkyně
z řad dívek 6. - 9. ročníku předvedly své dovednosti v aranžování podzimních květin a plodů.
Všechny jejich výtvory byly
obdivuhodné a vynikaly svou
zdařilostí a originalitou. Vybrat
opravdu tu nejlepší vazbu či vypichované aranžmá nebylo tak
jednoduché a všechny výrobky
si zasloužily ocenění. Děvčata
soutěžila ve dvou kategoriích.
Z dívek 6. -7. ročníku získala

1. místo Nikola Kučerová,
2. místa byla dvě, pro Sáru
Chromkovou a Terezu Koubovou, 3. místa také a obdržely je
Adéla Skokanová a Tereza Hazuková. Z děvčat 8. - 9. ročníku
získaly 1. místa dokonce tři dívky, Lucie Bromová, Tereza Daruová a Tereza Plevová.  Dívky
si zaslouží velkou pochvalu nejen za výtvory, které vytvořily,
ale i za to, že si musely obstarat
spoustu potřebného materiálu.
Za ZŠ Iva Trnková
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Ronovské mažoretky opět dobyly Evropu
Ve dnech 5. – 9. 10. 2017 se
naše mažoretky zúčastnily ME
v Holandsku – ve městě Almere.
Nominace na toto mistrovství
získaly vítězstvím v národním
kole klasické mažoretky, které
se konalo v Mohelnici v květnu tohoto roku, a v národním
kole sól a duí u nás v Ronově
nad Doubravou. Z Mohelnice
se probojovala nejstarší děvčata pod vedením slečny Terezy

Janouškové. Letos se zaměřila
na dvě disciplíny, a to Parade a
Exhibition. Tyto disciplíny jsou
zaměřeny na práci s hůlkou,
pochod a vzájemnou spolupráci
celého týmu. Obě choreografie
pocházejí z dílny slečny Terezy
Janouškové, která je ve vytváření těchto choreografií v naší
republice jedničkou. Opakovaně dokázala svůj tým dostat
na nejvyšší evropskou příčku –
Mistr Evropy.
Ne jinak je tomu i
letos. Děvčata přivezla
dvě zlaté medaile. Je to
obrovský úspěch pro
celou českou výpravu
i pro reprezentaci naší
země v Evropě. Z Ronova nad Doubravou
postupovala na Evropu sóla a dua v klasických mažoretkách.
Z ronovských mažoretek bylo nominováno 8 děvčat.    Také
tato děvčata úspěšně
reprezentovala naše
město a vlast. V kla-

sickém duu s rekvizitou získala
zlatou medaili dvojice Adéla
Skokanová a Petra Kubešová.
Choreografii připravila slečna
Tereza Janoušková. Šesté místo, v Evropě ještě medailové,
přivezlo duo Terezy Daruové a
Viktorky Němcové – klasické
mažoretky s rekvizitou. Choreografii tomuto duu připravovala slečna Eva Auersvaldová.
Eva Auersvaldová byla zároveň
národním koučem pro naši republiku. Ona přiváděla všechny
soutěžící z České republiky k
pasové kontrole a doprovázela
je až ke startovní čáře. Člověk v
této pozici je posledním člověkem před startem, který může
mužstvu či jedinci dodat odvahy a správně vyladit atmosféru.
Neméně úsilí k dosažení kýženého výsledku vynaložily i další naše choreografky a závodnice. Tyto dívky sice nestály
na stupních vítězů, ale pro mě
jsou vítězkami také. Věnovaly
svým skladbám a nácviku mnoho času, chutě a síly. Umístily
se kolem desátého místa, což je

Ronovští senioři nezahálí
a vzdělávají se

v měřítku evropském báječné.
Jde o závodnice Miloslavu Brynychovou, Terezku Truksovou,
Káťu Lancovou, Pavlu Lancovou a choreografky Anetu Polákovou a Káťu Lancovou.
Děkuji všem závodnicím,
trenérům i rodičům za jejich
účast na ME a za jejich skvělé
výsledky.		
J. Auersvaldová

Pardubický kraj vyhlásil nové stavby roku 2017
Titul Stavba roku Pardubického kraje 2017 si v sále
Jana Kašpara převzalo pět
dalších nositelů v jednotlivých kategoriích. Vyhrály
rodinný dům v Žamberku,
Dostavba piaristické koleje
v Litomyšli, Administrativní
a vývojové centrum pardubické firmy ERA, Revitalizace Tyršových sadů v Pardubicích a vyhlídka Milada na
hradu Lichnice.
Krajskou soutěž vyhlašuje
jednou za dva roky Pardubický
kraj společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě
a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. „Považujeme
za důležité propagovat dobré
výsledky stavebnictví v kraji. Pěkné a dobře vypracované
stavby, o kterých se díky soutěži
více mluví, se stávají inspirací
a určitou laťkou pro další investory, projektanty, architekty

i samotné stavební firmy, a to je
náš cíl,“ uvedl předsedaporoty,
1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
„Pět hlavních oceněných získává kromě diplomu i designové
skleněné plastiky ze skláren
Astera v Novém Boru, které
pak zvyšují prestiž jejich díla.
Porota soutěže byla složená
z odborníků z jednotlivých
oborů. „Nejednalo se pouze
o architektonickou soutěž. Líbí
se mi, že nehodnotíme stavby
podle fotografií, ale jedeme se
s porotou na každou podívat.
Viděli jsme nejen velké technologické celky, ale také menší
zajímavé stavby, které využívají městské brownfieldy, a to je
dobře,“ řekl náměstek hejtmana
pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.
V kategorii obnovených
památek vyhrála vyhlídka
Milada na hradu Lichnice.

V kategorii obnovených
památek se zařadila zřícenina
hradu Lichnice u Třemošnice. Tam Mikroregion Železné
hory nechal vybudovat náhradu na původní dřevěnou rozhlednu. Konstrukce rozhledny
je volně vložena do zbytků
zdiva hradeb a svou výškou
nepřesahuje zdivo. Její velikost a umístění se výrazně

neprojevuje do hlavního panoramatu hradu a svým tvarem
a použitím materiálu je současným vstupem do historického
prostředí, který svým pojetím
okolí vizuálně nepoškozuje.
Porota oceňuje smělý přístup
zadavatelů a projektantů, který
místu opětovně vrátil panoramatický výhled do kraje.
RR

V našem městě jsme otevřeli Virtuální univerzitu třetího věku
pro seniory, která se koná v zasedací místnosti městského úřadu.
Zimní semestr zahájilo deset nadšených účastníků tématem České
dějiny a jejich souvislosti.
Systém výuky je založen na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory. Společně v kolektivu „studenti“ sledují přednášku přenosem z počítače na plátno. Kurzy zahrnují i cvičné
a zkušební testy. Po ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (nezáleží na délce studia –
studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno)
má možnost účastník obdržet při slavnostní promoci v aule ČZU
v Praze „Osvědčení o absolvování“ Univerzity třetího věku při
PEF ČZU v Praze. Bude-li mít senior zájem o další studium, může
pokračovat dalšími zvolenými tématy.
Stanislava Smolová

Koutek na hraní pro rodiče s dětmi
Rok uletěl jako voda a čas
adventní je před námi. Tento
listopad slavíme druhý rok otevření koutku. Na naše nejmenší před Vánoci čeká například
zdobení perníčků, vyrábění vánočních ozdobiček, troška toho
řádění při pohybovích aktivitách a pokud nám napadne sníh,
tak i sáňkování a nějaký ten
sněhulák. Těšíme se na Vaši návštěvu, nové podněty a sdílení

zkušeností. Najdete nás v Galerii A. Chittussiho každé úterý
a čtvrtek mezi 9:00 a 11:30.
Přejeme Vám krásné a poklidné prožití adventního času
a svátků vánočních.
Program na listopad a prosinec najdete na www.facebook.
com/kouteknahraní.
Za koutek
se na Vás těší Tamara

Městská knihovna Vás zve na

CESTOVATELSKOU BESEDU
s Vojtěchem Markem

Z KAMČATKY STOPEM
v úterý 31. října od 19 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu Ronov n. D.

Tělocvičná jednota Sokol Ronov nad Doubravou
pořádá 28. října 2017
11. ročník turistického pochodu

Okolím Městečka na dlani
Prezence účastníků: náměstí Ronov n. D. (před základní školou) do 10.oo hodin
Účastníci si mohou vybrat jednu z následujících tras:
Ronov n. D. – Žleby (6 km)

Ronov n. D. – Bousov – Ronov n. D. (5 km)

Ronov n. D. nám. – Skautská klubovna – Žleby mlýn Žleby zámek - Žleby nádraží (turistická červená)
Zpět lze i vlakovým spojením

Ronov n. D. nám. – podjezd pod železniční trati – Kurvický
potok – Bousov rybník – Bousov rozcestí u vodojemu – Ronov n. D.

Podzimní „Krkaňka“ (18 km)

Ronov n. D. – Mladotice – Ronov n. D. (6 km)

Ronov n. D. nám. – kostel sv. Kříže Korečnický náhon – Martinský splav – Mladotice –
soutok Doubravy a Zlatého potoka – Třemošnice – Podhrádí Lichnice – Lovětín – Rudov – Krkaňka (vysílač 567 m.n.m.) –
Žlebské Chvalovice – Ronov n. D. nám.

Ronov n. D. nám. – kostel sv Kříže – Korečnický náhon –
Martinský splav – Mladotice – po silnici Ronov n. D.

Ronov n. D. – Třemošnice - Závratec - Ronov n. D. (12 km)
Ronov n. D. nám. – kostel sv. Kříže – Korečnický náhon –
Martinský splav – Mladotice – soutok Doubravy a Zlatého potoka –
Třemošnice – Závratec - Ronov n. D.
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Ronov n. D. – Třemošnice – Lhůty –
Žlebské Chvalovice - Ronov n. D. (15 km)
Ronov n. D. nám. – kostel sv. Kříže – Korečnický náhon –
Martinský splav – Mladotice – soutok Doubravy a Zlatého
potoka –Třemošnice – Lovětínská rokle, dolní část – Lhůty –
Žlebské Chvalovice – Ronov n. D.

Vojtěch Marek poté, co loni stopoval z Vladivostoku do Petrohradu a předloni z Čech do Kyrgyzstánu a zpět, jel tentokrát z Kamčatky
domů. Na jeho, zatím, poslední
cestě potkal medvědy, s několika
tisíci Jakutů slavil Nový rok, ujel
17 000 km, podplatil námořníky,
aby se s nimi mohl plavit po řece
Leně, navštívil Bajkal, dostopoval
k Severnímu polárnímu kruhu
a mnoho dalšího. Přijďte si poslechnout vyprávění
o stopování po Rusku a jací vlastně Rusové a další národy Ruska jsou.

Městečko
Městský úřad Ronov nad Doubravou
Chittussiho nám. 150
538 42 Ronov nad Doubravou
Telefon: 469 690 102
email: mesto@ronovnd.cz
www: www.ronovnd.cz
Úřední doba
Pondělí        	
Středa          	
Pátek            	

07:00 - 11:00        12:00 - 17:00
07:00 - 11:00        12:00 - 17:00
07:00 - 12:00

Starosta - Ing. Marcel Lesák
• 608 725 014  
• email: starosta@ronovnd.cz
Místostarosta - Mgr. Ota Minařík
• 469 690 102
• email: mistostarosta@ronovnd.cz
Referentka informačních systémů, mzdová účetní,
sociální pracovnice - Bc. Veronika Holubová, Dis.
• 469 690 102
• 605 700 885
• email: mesto@ronovnd.cz
• email: veronika.holubova@ronovnd.cz
Hlavní účetní, vedoucí HSO - Eva Volencová
• 469 690 102
• 608 725 157
• email: eva.volencova@ronovnd.cz
Účetní - Pavla Lebdušková
• 603 192 788
• email: pavla.lebduskova@ronovnd.cz
Matrika, správa daní a poplatků, CZECH POINT
- Jana Jehlárová
• 469 687 449
• 608 725 171
• email: jana.jehlarova@ronovnd.cz
• email: matrika@ronovnd.cz
Podatelna, bytové hospodářství – Andrea Oleksíková
• 469 315 739
• 605 700 845
• email: andrea.oleksikova@ronovnd.cz
Stavební úřad, pozemky - Jana Sýkorová
• 469 690 144
• 608 725 144
• email: jana.sykorova@ronovnd.cz
Knihovna - Stanislava Smolová
• 469 690 295
• 608 725 159
• email: knihovna@ronovnd.cz
• email: stanislava.smolova@ronovnd.cz
• adresa: Chittussiho nám. 151

na dlani

Společenská kronika

USNESENÍ z 25. jednání zastupitelstva
města Ronov nad Doubravou,
konaného dne 21. 09. 2017

Narodili se:
Tereza Bartoňová, Mladotice 66
Anežka Kunášková, Ronov n. D. 376
Matyáš Štěpař, Ronov n. D. 328
Nikola Sýkorová, Ronov n. D. 174
Životní jubileum oslavili:
Marie Pirohovičová, Ronov n.D. 397
Marta Skokanová, Ronov n.D. 364
Marie Smetanová, Ronov n.D. 419
Marie Černíková, Ronov n.D. 370
Zdeněk Jeřábek, Ronov n.D. 311
MUDr. Bohuslav Pilař, Mladotice 36

75 let
75 let
80 let
85 let
85 let
90 let

Zemřel:
Božena Skotnicová, dříve Ronov n.D. 138 ve věku 	 96 let
Josef Polák, Ronov n.D. 165 ve věku 			 74 let
Josef Spěvák, Ronov n.D. 354 ve věku 			 74 let
Marie Semrádová

č. Z – 300/25/2017
prodej části pozemkové parcely č. 20/16 v k.ú. Ronov nad
Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou za
částkou 300,- Kč/m2. Přesná výměra bude určena nově vyhotoveným geometrickým plánem, který dá vypracovat kupující na vlastní náklad.

Děkuji Městskému úřadu a SPOZ v Ronově
nad Doubravou za blahopřání, dárek a květiny
k mému životnímu jubileu. Poděkování patří též
pí Růžičkové a pí Pavlíkové za velmi milou návštěvu.
Marie Pirohovičová

č. Z – 301/53/2017
Z prodej   pozemkové parcely č. 17/3 o výměře   46 m2
a pozemkové parcely č. 17/4 o výměře 13 m2 v k. ú. Ronov
nad Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou
za částku 300,- Kč/m2 .

Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání, dárek a květinu k mým narozeninám.
Také děkuji pí Semrádové a pí Mgr. Auersvaldové za velmi milou návštěvu.
Marie Černíková
Chtěla bych touto cestou poděkovat MěÚ
a SPOZ za přání a milý dárek a pí Mgr. Auersvaldové a pí Pavlíkové za návštěvu.
Marta Skokanová
Volnočasová Kulturní Ronovská Komise – VoKu®Ko
pořádá tradiční

KARNEVAL
Zveme všechny děti v kostýmech i bez nich 

Přijďte mezi nás!!!! Budeme si spolu hrát, soutěžit a tancovat.

č. Z – 302/25/2017
prodej stavební parcely č. 886 o výměře 21 m2 v k. ú. Ronov
nad Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou
za celkovou částku 2.520,- Kč (120,- Kč/m2) Tato parcela
vznikla oddělením dle GP z pozemku p. č. 142/4.
č. Z – 305/25/2017
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 273/2 v katastrálním
území Moravany u Ronova o výměře 601 m2, která vznikla
dle GP oddělením z pozemkové parcely č. 273/1, vedené
v KN jako lesní pozemek ve spoluvlastnictví města Ronov
nad Doubravou a obce Heřmanice za částku 50,- Kč/m2.
č. Z – 306/25/2017
Nákup pozemkové parcely č. 230/12 a stavebního pozemku
st. p.č.  313 a stavby na tomto pozemku.   Oba pozemky
+ stavba v katastrálním území Ronov nad Doubravou za
celkovou cenu 6.500,- Kč od firmy CS Agro a. s. se sídlem
Nádražní 252, Ronov nad Doubravou

Kdy a kde????

18. listopadu 2017
ve 14,00 hodin
Sál bývalé restaurace Tunel Ronov n.D.
(vchodem z městského úřadu)
Připraven je zábavný program, tombola a občerstvení.

Dům s pečovatelskou službou – Hana Culková
• 469 690 201
• 608 725 113
• email: psronov@seznam.cz
• adresa: sídliště Pod Nádražím 561

č. Z – 307/25/2017
Zadání výběrového řízení na zajištění svozu komunálního
odpadu od 1.1. 2018 do 31.12.2018  firmě ASHPA oběhová
hospodářství, s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 000 Brno, IČO:04455967, DIČ: CZ04455967.
č. Z – 309/25/2017
Navýšení rozpočtu o částku 3 miliony korun na dokončení
akce “Snížení energetické náročnosti tělocvičny ZŠ“
č. Z – 310/25/2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017
č. Z – 311/25/2017
Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace dle předloženého návrhu.

S bioodpadem na Řepník
a další určená stanoviště
V případě potřeby můžete ukládat větve na určená stanoviště
- v Ronově n. D. na Řepníku v Nádražní ulici, v Mladoticích na
Žižkově a v Moravanech u kontejnerů na tříděný odpad. Na tato
stanoviště patří pouze větve.
Na listí, trávu a ostatní bioodpad je určen kontejner na stejných
stanovištích. Do tohoto kontejneru nepatří větve. Ty jsou odváženy
ke štěpkování a následně použity do kompostu.
Určená stanoviště jsou volně přístupná a bioodpad je možné
odkládat do konce listopadu.

A/ S c h v a l u j e
č. Z - 299/25/2017
vyřazení z evidence kontroly usnesení zastupitelstva města č.: Z - 201/16/2017; Z - 265/20/2017; Z - 266/20/2017;
Z - 281/23/2017; Z - 282/23/2017; Z - 284/23/2017;
Z - 285/23/2017; Z - 287/23/2017; Z - 289/23/2017;
Z - 293/23/2017; Z - 294/23/2017; Z - 295/23/2017;
Z - 296/24/2017 a Z - 297/24/2017 z důvodu jejich splnění.

Vstupné: děti 10,- Kč, dospělý 25,- Kč   
Celý výtěžek bude použit na další akce. Těšíme se na Vás 

NOVĚ OTEVŘENÉHÝ BAZAR
VE SKRYJÍCH U GOLČOVA JENÍKOVA
(bývalá hospoda u Vrbů)

1400 položek na 100 metrech čtverečních
Věci vhodné pro chalupáře.
Každý týden nové zboží.
OD LISTOPADU VÁNOČNÍ BALÍČKY!!
OTEVÍRACÍ DOBA:
STŘEDA:    15 - 17 HOD
PÁTEK:   
15 - 17 HOD
SOBOTA:
10 - 13HOD.
TEL. KONTAKT: 606 451 391.

B/ N e s c h v a l u j e
č. Z – 303/25/2017
Záměr prodeje části pozemkové parcely č.  925/1 o výměře cca 110 m2 v k. ú. Ronov nad Doubravou ve vlastnictví
města Ronov nad Doubravou za částku 120,- Kč/m2
č. Z – 304/25/2017
Záměr prodeje pozemkové parcely   p.č. 243/13   o výměře 179 m2 (ostatní plocha, využití – ostatní komunikace)
a 217/4 o výměře 1606 m2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Mladotice nad Doubravou ve vlastnictví města
Ronov nad Doubravou za částkou 50,- Kč/m2.
C/ B e r e n a v ě d o m í
č. Z - 298/25/2017
informaci o činnosti rady města od 23. jednání zastupitelstva města
č. Z – 308/25/2017
přehled hospodaření města Ronov nad Doubravou do
31.08.2017.
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Sochy před kostelem sv. Vavřince už mají všechny své atributy
V minulém čísle jsme vás na titulní straně ronovského zpravodaje informovali o přemístění soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Prokopa
ze Zámecké ulice před kostel sv. Vavřince. V té době ještě neměly všechny své prvky, neboť byly v restaurátorské dílně.
Nyní Vám je přinášíme ve své plné kráse i se stručným popisem.

sv. Jan Nepomucký
Postavení: kněz,
generální vikář, mučedník
Úmrtí: 1393
Patron: kněží, zpovědníků,
lodníků, vorařů, mlynářů; vzýván za mlčenlivost, proti nebezpečí vody, za ochranu mostů
Atributy: hvězdy kol hlavy,
jazyk, kněz, kotva, kříž, most,
palma, ryba, řeka
Jan, syn Velfina z Nepomuku, byl veřejným notářem při
pražském arcibiskupství. Studoval církevní právo, nejprve
v Praze a poté v Padově. Po
skončení studií se stala kanovníkem u sv. Jiljí v Praze a později členem vyšehradské kapituly. Roku 1389 ho arcibiskup
Jan z Jenštejna jmenoval generálním vikářem.
Vztahy mezi arcibiskupem
a králem Václavem lV. nebyly
dobré. Jejich spor se vyhrotil
ve chvíli, kdy arcibiskup žádal, aby se jeden králových
oblíbenců zodpovídal za své
přečiny. Král chtěl oslabit arcibiskupovu moc, vytvořením
nového biskupství na statcích
kladrubského kláštera, jehož

opat zemřel. Arcibiskup však
urychleně potvrdil volbu nového opata a králův úmysl
tak překazil. Rozzuřený král
přikázal zatknout arcibiskupa
a jeho úředníky, mezi nimi i Jana
z Pomuku. Zatím co arcibiskupovi se podařilo uprchnout,
jeho podřízení byli podrobeni
ostrému výslechu. Král Václav
se zvlášť zajímal o Jana. Sám
byl přítomen mučení vyslýchaných a prý osobně pálil Janovi
boky pochodní. Později se potvrdilo, že se chtěl od něho dovědět, co mu řekla královna při
zpovědi. Janova ústa však zůstala zamčená a křehké tělo nevydrželo muka. Umírajícího či
snad mrtvého vyvlekli na most
a svrhli do řeky. V místech, kde
voda vyvrhla jeho tělo na břeh,
se zázrakem rozzářilo pět světel. Zbožní lidé Jana pohřbili
v kostele sv. Kříže. Později
bylo jeho tělo přeneseno do katedrály sv. Víta.
zdroj: H. Florentová / V. Kopecký, Evropští světci v umění
a legendách. Vydal Granit
2004.           foto: Dušan Holas

konce listopadu bude k dispozici prováděcí projektová
dokumentace. Na jejím základě vyhlásíme dvoukolovou
soutěž na dodavatele stavby.
Počátkem roku budeme postupně komunikovat s Vámi
občany o konkrétních přípojkách k nemovitostem. Budete
mít možnost nechat si naprojektovat přípojku v rámci hromadného stavebního povolení.
Ještě máme před sebou velký

q Úprava terénu před tělocvičnou
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MYSLIVNA UŽ SLOUŽÍ 42 LET
Vzhledem k narůstajícímu počtu členů po roce 1970
a potřebám sdružení bylo rozhodnuto o výstavbě vlastní klubovny s technickým zázemím.
MS získalo pozemek u řeky
Doubravy před Korečnickým
mlýnem.
Projektovou
dokumentaci
vypracoval stavitel p. Škarka.
Z důvodů neschválení okresního hygienika o umístění líhně
a odchovny v suterénu budovy
došlo ke změně ve stavebním
plánu. Toto zařízení muselo
být umístěno nejméně 50 m od
hlavní budovy. S dílem bylo
započato v roce 1972 především úpravou terénu. Pracova-

díla byla v roce 1975 vyčíslena asi na 360 000. Současně
s hlavní budovou se pracovalo
na výstavbě odchovny bažantů,
která podle platných předpisů
a získaných zkušeností měla
sloužit pro stav 80 - 100 kusů
nosných slepic. Na odchovně
bylo odpracováno přes 5 000
brigádnických hodin a dílo bylo
oceněno na 190 000 Kč.
V roce 1975 po kolaudaci
byla budova slavnostně otevřena dne 11. října v 16. hodin.
Dostala název „Myslivna“.
V této době ve sdružení kamarádství a obětavost pod vedením předsedy pana Diviše
a hospodáře pana Koudeli, kte-

lo se každou sobotu a neděli
s velkou obětavostí a nadšením
členů sdružení. Do zimy se podařil vystavět suterén budovy
se stropy.  
Uvážíme-li, že dobývání
kamene, výroba škvárových
cihel, kácení stavebního dříví
v lese, výkop základů a další
práce byly prováděny ručně,
pak všichni, kteří se na této
práci podíleli, zaslouží uznání.
Všechny odpracované hodiny
byly zdarma a jsou evidovány.
Je jich přes 13 000. Hodnota

rým bylo v té době 70 let.
V roce 1990 byl pozemek, na
kterém stála odchovna, vrácena
původnímu majiteli. Pozemek
pod budovou „Myslivna“ byl
odkoupen od státu. Údržba budovy se provádí každým rokem
podle finančních prostředků
sdružení. Společné brigády
jsou organizovány při těžbě
tyčoviny v lese, která slouží na
výrobu a opravu krmelců.
Zdroj: 60. výročí od založení
Mysliveckého sdružení Ronov
nad Doubravou

sv. Prokop
Postavení:
poustevník a opat OSB
Úmrtí: 1053
Patron: Čech; horníků
a rolníků
Atributy: důtky, spoutaný ďábel, jelen, laň, poustevník
Prokop, zeman ze vsi Chotouně, se již v mládí seznámil
Kristovou vírou, jak ji hlásal
svatý biskup Metoděj. Jako zralý muž se rozhodl opustit svou
rodinu i majetek a věnovat se
duchovní dráze.
Vstoupil do kláštera v Břevnově, ale zakrátko odtud odešel a usadil se jako poustevník
v málo obydlené krajině při
řece Sázavě. Žil odříkavým životem a tvrdě pracoval: mýtil
les a obdělával takto získanou
půdu. Vypráví se, že z jeskyně kde se usadil, vyhnal ďábla
a znamením kříže ho donutil,
aby oral jeho pole, spoután řetězem do pluhu jako dobytče.
Jednoho dne si vyjel kníže
Oldřich na lov do sázavských
lesů. Pustil se za jelenem a ten
nečekaně utekl pod poustevníkovu ochranu. Překvapený kní-

že se začal Prokopa vyptávat,
kdo je, a byl jeho skromnou
a zbožnou odpovědí tak dojat, že se vyzpovídal ze svých
hříchů. Když pak poustevníka
požádal o nápoj, nabral Prokop vody z pramene, požehnal
ji a podal knížeti. Chutnala mu
jako nejlepší víno.
Záhy začali Prokopa vyhledávat lidé s prosbami o radu
a pomoc. Přicházeli k němu
i učedníci, kteří chtěli žít jako
on. Tak vznikla kolem jeho
poustevny mnišská osada,
z níž se vyvinul sázavský klášter. Prokop se stal jeho prvním
opatem a spravoval ho po dvacet let, než ho Bůh povolal na
věčnost.
Sázavský opat Prokop, jeden
z českých patronů bývá zpodobován jako mnich s berlou
a křížem nebo důtkami, u nohou mívá laň. V pozdějších vyobrazeních má na hlavě mitru
a u nohou ďábla na řetězu.
zdroj: H. Florentová / V. Kopecký, Evropští světci v umění
a legendách. Vydal Granit
2004.          foto: Dušan Holas

SLOVO STAROSTY

Dokončení ze strany 1
Jedná se o rekonstrukci kde
investorem je VaK a.s. Chrudim.
V rámci této opravy se budeme
snažit vyřešit problém s dešťovou vodou, která zde vytváří
velké jezero a ztrpčuje život
místním obyvatelům. Bohužel
to bude zase jen provizorní řešení do doby, než zde bude vybudována splašková kanalizace.   
V září proběhla pracovní schůzka ke kanalizaci. Do

Otvíráme pro vás novou rubriku, ve které
se budeme podrobněji věnovat tématům, které jsou v knize
„Život v Ronově nad Doubravou – současnost a minulost“.

kus práce. Po zkušenostech
s tělocvičnou si nemyslím, že
bude jednoduchá. Doufám, že
za vynaložené úsilí nám bude
odměnou město, které nebude
zapáchat a hlavně čistá voda
v potocích a řece.
Rád bych poděkoval všem
za pomoc a podporu při našem snažení měnit naše město k lepšímu tak, aby se nám
zde dobře žilo. Ještě je mnoho věcí, které je třeba udělat,

ale s Vaší podporou to zvládneme. Závěrem mi dovolte
pogratulovat k velkému úspěchu našim mažoretkám. Ty
z letošního mistrovství Evropy z holandského města Almre přivezly tři zlaté medaile.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
a přejeme jim hodně takovýchto úspěchů i v budoucnosti.
Váš starosta
Ing. Marcel Lesák

q Špatný stav původní podlahy v tělocvičně
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RSK CUP 2017

Kopírování pro veřejnost v knihovně
Městská knihovna Ronov nad Doubravou informuje, že služby
pro veřejnost -   kopírování, tisk, skenování, laminování jsou dostupné v místní knihovně.
ceník:
kopírování
A/4 černobílá jednostranná	 	  3,- Kč
A/4 černobílá oboustranná	  	  4,- Kč
A/4 barevná jednostranná		
12,- Kč
A/4 barevná oboustranná		
17,- Kč
A/3 černobílá jednostranná		  6,- Kč
A/3 černobílá oboustranná		  8,- Kč
A/3 barevná jednostranná 		
17,- Kč
A/3 barevná oboustranná		
27,- Kč

Dne 19.8.2017 jsme na
tenisových kurtech v areálu fotbalového hřiště uspořádali již patnáctý ročník
nohejbalového turnaje tříčlenných družstev.
Turnaji přálo ideální počasí a zúčastnilo se jej osm

družstev z Ronova a okolí.
Nejlepší výkony předvedlo
družstvo Podmoky, které
zaslouženě v turnaji zvítězilo. Na druhém místě
skončilo družstvo JMK a
jako třetí družstvo Vrdy.
Jako tradičně všichni

účastníci obdrželi ceny
díky našim sponzorům,
kterými letos byli Tlapnet
s.r.o., Electropoli Czech
Republic, s.r.o. a AV24
s.r.o.
Fotografie z turnaje naleznete na adrese http://

dusan-holas.rajce.idnes.
cz/RSK_CUP_-_15._rocnik_nohejbaloveho_turnaje_19._8._2017_-_Ronov_
n._D.
Petr Hazuka
předseda RSK Team

VYKLIĎTE
PŮDY,
GARÁŽE
A SKLEPY

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

my

slí

ee

m

Do této sběrné nádoby patří

kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové)
zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami.

kol

inzerce ve zpravodaji Městečko na dlani
max. vel. A5
barevná....................... 100,- Kč (jedno vydání)
černobílá...................... 50,- Kč (jedno vydání)
inzerce na www. ronovnd.cz
na 1 měsíc.................................... 30,- Kč

Otevírací hodiny pro veřejnost
v Městské knihovně Ronov n. D.
Pondělí   7.00 - 11.00  11.30 - 15.00
Úterý      7.00 - 11.00  11.30 - 16.30 (výpůjční den)
Středa     7.00 - 11.00  11.30 - 15.00
Čtvrtek   7.00 - 11.00  11.30 - 16.30 (výpůjční den)
Pátek      7.00 - 11.00  11.30 - 14.30
Městská knihovna Ronov nad Doubravou nabízí:
seznam nových knih najdete na www.ronovnd.cz v sekci knihovna
na on-line katalog.
Můžete si zde vyhledávat i rezervovat knihy nebo kontrolovat své
výpůjčky (nutno nejdříve vyzvednout heslo v knihovně).

Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného odběru.
Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.

laminování
menší rozměr A/5....................................7,- Kč
A/5.........................................................12,- Kč
A/4.........................................................18,- Kč
A/3.........................................................24,- Kč

Recyklujte elektrospotřebiče ve Vaší obci

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI

o g ic k y

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

www.elektrowin.cz

Rodiče jsou povinni ohledně jejich styku s dítětem vzájemně spolupracovat

Na tomto místě je především vhodné zdůraznit, že se

Zákon ovšem ohledně
styku rodičů s dětmi hovoří jasně – rodič, který má
dítě v péči, je povinen dítě
na styk s druhým rodičem
řádně připravit, styk dítě-

te s druhým rodičem řádně
umožnit a s druhým rodičem spolupracovat. Jinými
slovy rodič, který se aktivně
odmítá podílet na zlepšení vztahu druhého rodiče s
dítětem (nebo na zhoršení
vztahů aktivně pracuje), s
odůvodněním, že přeci není
možné dítě do čehokoliv nutit, v případě soudního sporu
s touto argumentací neuspěje. Svým postojem dává
totiž soudu jasné vodítko k
tomu, aby dospěl k závěru,

že původcem oné nechuti či
nemožnosti dítěte navštívit
druhého z rodičů, je právě
on.

kuty může v krajním případě vést až k odebrání dítěte
a jeho předání rodiči, který
je ke styku oprávněn, byť
právě zde se tvrdě projeví
navenek ony výše zmíněné
negativní dopady na dítě.

Rodičům, kterým je takto
bráněno ve styku se svými
dětmi doporučujeme nerezignovat nad svými právy a
vyzvat bývalého partnera ke
splnění povinnosti a v případě neúspěchu se obrátit na
soud, který má instrumenty
k umožnění výkonu rozhodnutí, které přes udělení po-

Připravili:
čech/partners,
advokátní kancelář
JUDr. Ondřej Čech,
Ph.D., advokát
Mgr. Eva Popelková

exekuce

personalistika

k a n c e l á ř

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

správní řízení

k aa nd cv eo l ká ář t n í

strategické analýzy
podnikové restrukturalizace

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

consulting, compliance

mzdové účetnictví
bankovnictví a finance

a d v o k á t n í

převody nemovitostí

náhrada škody
zakládání společností

k aa nd cv eo l ká ář t n í

valné hromady

konkurzy a oddlužení

a d v o k á t n í

zastupování před soudy

obhajoba v trestních věcech

č e c h / p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r t n e r s

k a n c e l á ř

k a n c e l á ř
k aa nd cv eo l ká ář t n í

veřejné zakázky

k aa nd cv eo l ká ář t n í

pracovněprávní spory

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k a n c e l á ř

k aa nd cv eo l ká ář t n í

čech/par tners

a d v o k á t n í

č e c h / p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r t n e r s

vaše advokátní kancelář v praze, středočeském a východočeském kraji

k aa nd cv eo l ká ář t n í

Zde by měl mít (komplikující) rodič na paměti
přístup soudů k takovému
jednání. Tyto by totiž neměly mít pro takové jednání
pochopení, neboť jakákoliv
aktivita, na kterou se dítě
těší (zrovna plánovaná na
víkend, který má dítě trávit
s tím druhým), se dá přeplánovat, či ji může podniknout právě s druhým rodičem. Rovněž vymýšlení si
různých druhů zdravotních
komplikací není důvodem
pro nepředání dítěte druhému rodiči.

Jakkoliv se tato situace
může zdát odsouzeníhodná,
ovlivňování dítěte ze strany
jednoho rodiče bohužel není
v praxi výjimkou. Dokonce
takové jednání rodiče vede k
tomu, že samo dítě kontakt s
druhým rodičem odmítá.

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

Zákon
upřednostňuje
úpravu vztahů formou dohody. U nesezdaných párů
ani není potřeba, aby takovou dohodu schválil soud.
V životě ovšem není vždy
vše tak, jak by si zákonodárce přál a často je rozchod rodičů doprovázen
vyhrocenými hádkami. A
právě v souvislosti se samotným uskutečněním styku se dítě stává nástrojem
rodičů k tomu, aby si jeho
prostřednictvím vyrovnávali vzájemné účty.

jedná o zbytečné vyvolávání
dalších konfliktů, kdy ten,
který tím nejvíce v důsledku
trpí, je (nezletilé) dítě. Takovým konfliktem, o kterém
bychom rádi v tomto článku
pojednali, je nerespektování
předem dohodnutého termínu styku jednoho z rodičů s
dítětem, kdy druhý z rodičů
se za každou cenu snaží jejich setkání zkomplikovat.

a d v o k á t n í

Nežijí-li rodiče spolu, je
vhodné upravit si vzájemně
styk s nezletilými dětmi. Na
úvod je nutné říci, že právě
prostřednictvím úpravy styku rodiče s dítětem může
rodič vykonávat některé ze
složek rodičovské odpovědnosti, zejména dítě vychovávat a pečovat o ně.

stavební právo

tel.: 734 258 298, 605 154 286, email: office@cechpartners.cz, web: www.cechpartners.cz
sídlo praha: dlouhá 16
110 00 praha 1

pobočka čáslav: po až pá 8.30-17.30
klimenta čermáka 198, 286 01 čáslav

pobočka třemošnice: po a st 8.30-17.30
náměstí míru 451, 538 43 třemošnice
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Městečko

na dlani

PLACENÁ INZERCE

HLEDÁME:
SAMOSEŘIZUJÍCÍ OBSLUHU NC, OBSLUHU NC,
SVÁŘEČE, DĚLNÍKY MONTÁŽE a další výrobní pozice

Město Ronov nad Doubravou Vás zve na

ADVENTNÍ
KONCERT
v kostele sv. Vavřince

Čištění a kontrolovaní komínů
Kominictví Luboš Petříček
V případě Vašeho zájmu kontaktujte mě na telefonním
čísle: 731 749 095

Ronov nad Doubravou vystoupí
smíšený pěvecký sbor SALVÁTOR z Chrudimi

2. prosince od 17 hodin

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)
Těším se na brzkou návštěvu u Vás.
Kominictví Luboš Petříček
Pařížov 10
Tel.: 731 749 095

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. 10. 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. 12. 2017,
příspěvky zasílejte na
knihovna@ronovnd.cz,
RR – redakční rada

Pozvánka na tradiční Vánoční koncert

Vánoční koncert

se bude konat
dne 26. prosince v 18:00 hodin,
v kostele sv.
Vavřince.
Dramaturgyně
koncertu
a varhanice Mgr. Adéla Šarmanová již nyní připravuje zbrusu nový program sestávající
z varhanních skladeb, pastorel a koled z celého světa.
Doufáme, že koncert přispěje
k umocnění sváteční atmosféry
Vánoc.

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

květový
květový pastový
medovicový
domácí medovina

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

Antonín Podhájecký, Mladotice 43
538 43 Třemošnice

tel.: 737 754 237
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V místní městské knihovně stále probíhá prodej knih vydané
Městem Ronov nad Doubravou.
l Městečko na dlani – Zděněk

Sejček 180Kč
l Život v Ronově nad Doubravovu - současnost a minulost
320Kč

