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Zasaďte si
svůj
rodinný
strom
„Malí, velcí, staří, mladí
hází lopatou hlínu do jámy
a okolo stromu. Lidé nosí vodu
v konvích, zalévají, uhrabují
a zpívají si k tomu…“

Vážení spoluobčané,
přehoupli jsme se do dalšího roku. Jedná se o poslední rok v tomto volebním
období. Před námi je ještě
spousta práce. Bez Vaší aktivní pomoci ji však nebude
možné zvládnout. V průběhu ledna se ve Vašich
schránkách objevily obálky
s plnou mocí k vydání územního souhlasu pro stavbu kanalizační přípojky. Potěšila
nás rychlá a vstřícná reakce
na tuto výzvu. S množstvím
odevzdávaných plných mocí
se objevují nové a nové dotazy, na které se snažíme trpělivě odpovídat.
Když se podíváme, co vytéká do naší řeky, asi nemá
smysl se bavit o tom, proč se
připojit na budoucí kanalizační síť.
V Ronově jsou lokality,
které vzhledem k vysokým
nákladům na výstavbu kanalizačních řádů, nebyly
naprojektovány. Z tohoto
důvodu někteří z Vás obálku
neobdrželi. Přesto se budeme snažit, aby i tyto lokality,
pokud to bude jenom trochu
možné, mohly být v rámci
výstavby odkanalizovány.
Nejsme znalci vodního
zákona, proto jsem požádal
ing. Pavla Korečka o odpověď na otázku, co se stane,
když se někdo nepřipojí.
Jeho výklad naleznete na
straně 5 tohoto čísla.
Ač se to nezdá, je zde
i ekonomická stránka věci.
Při výstavbě kanalizace je
investorem veřejné části přípojek město (za přispění dotace). Z tohoto důvodu bude
důležité, aby se přípojky
realizovaly až po napojení
na dům. Ze stavebního zákona vyplývá, že vlastníkem
veřejné části kanalizační
přípojky je investor (v tomto případě město). Ve chvíli, kdy se někdo rozhodne
nepřipojit, v budoucnu se
stane investorem veřejné
části on. Žadatel o připojení ponese veškeré náklady
spojené s výstavbou (zábor
pozemku, poplatky spojené
se zásahem do komunikace
a následnou opravu po zásahu). Následně se stane

Zastavte se v uspěchané
době a staňte se svědky historické události, jež přináší
odkaz pro příští generace. Zasaďte si svůj rodinný strom,
ke kterému budou směřovat
nejen vaše kroky, ale kroky
i vašich potomků.
Jednou budete vzpomínat,
jaké příběhy a osudy jsou
s tímto stromem spojené.

První etapa výsadby kaštovníků proběhne v sobotu 21. 4. 2018 od 10 hodin v lokalitách U cihelny – cesta ze silnice k Biskupicům
do Bažantnice a Nový rybník. Přineste si s sebou, prosím, nářadí potřebné na výsadbu (hrábě, motyku, lopatu apod.) Nezapomeňte na
dobrou náladu. Každý účastník, který si zasadí rodinný strom, dostane pamětní list. Z celé akce bude pořízena fotodokumtace. Bližší
informace vám budou průběžně dodávány prostřednictvím webových stránek města (www.ronovnd.cz), místního rozhlasu, plakátů,
Facebooku apod. Na další etapu výsadby se můžete těšit na podzim letošního roku v připravovaných lokalitách Ronova.

Sto dva
svíček na
jednom
dortu

Hlasujte ve fotosoutěži
Na internetových stránkách www.ronovnd.cz (úvodní
strana) můžete do 31. března 2018 věnovat svůj hlas nejhezčímu snímku.
Vážení účastníci soutěže.

Nejstarší občanka Ronova nad Doubravou paní
Anna Opočenská oslavila
9. ledna krásné 102. narozeniny.

Jménem Amatérského Fotoklubu Ronov n. D. bychom
chtěli touto cestou poděkovat 21 soutěžícím za zaslání celkem 40 fotografii do soutěže. Pro 3 autory fotografii, kteří
získají nejvíce hlasů od spoluobčanů, je připravena odměna. Jednu zvláštní cenu určí odborná porota. Tak neváhejte
a hlasujte.

Paní Anna většinu svého života prožila v našem
městě. Jejím řemeslem i celoživotní láskou se stalo šití
a ruční práce. Mnozí si pamatujeme výstavu jejích
paličkovaných
obrázků
v místní galerii. Přes svůj
věk se paní Anna těší dobrému zdraví a bystré mysli
v domě pro seniory.

Za fotoklub Dušan Holas

Do dalších let jí přejeme
mnoho zdravíčka, dobré nálady a spousty optimismu.
RR

vlastníkem této části a v případě
problémů na veřejné části jeho
přípojky bude tyto problémy řešit on a ne město.
Jaká bude cena za metr přípojky, bude hodně individuální.
Přibližnou cenu Vám sdělí projektant.
Co se stane, kdyby se kanalizace nerealizovala. V tuto chvíli
o této alternativě nikdo neuvažuje. Řešila by se až ve chvíli,
kdyby nastala.
Projektová
dokumentace
na přípojky se bude připravovat
v průběhu března až srpna tohoto
roku. K realizaci přípojek dojde
až na závěr výstavby kanalizačních řádů, což bude v roce 2019.
I když je kanalizace nejdůležitějším úkolem, jsou před námi
i jiné akce.

Počátkem roku došlo k úpravám na hřišti. V zadní části
hřiště jsme nechali vyřezat
náletové dřeviny a především
invazivní křídlatku, která postupně zamořovala přilehlé
okolí. Předpokládáme, že zde
vznikne snadno udržitelná plocha, která nebude hyzdit naše
město. Mělo by dojít i k opravě povrchu kurtů. Před budovou kabin vznikla plocha, kde
v budoucnu může vzniknout
workoutové hřiště.
V současnosti se dokončuje
dlouhá léta rozestavěná garáž
na dvoře Městského úřadu.
Bude následovat vybudování
zpevněných ploch.
Pro letošní rok jsou vyčleněny finanční prostředky na rekonstrukci uličky ke školce.

Věřím, že se uličku v nejbližší
době podaří zrekonstruovat.
V opačném případě bychom
museli přistoupit z bezpečnostních důvodů k jejímu uzavření.
Další nemalou akcí, kterou
musíme zrealizovat, je výstavba nového veřejného osvětlení
v Mladoticích. Výstavba bude
probíhat v měsících duben až
září, současně s ukládáním kabelů elektrického vedení ČEZ
v této místní části.
Potěšila nás Vaše kladná
odezva na iniciativu výsadby
jedlých kaštanů. První výsadba
je připravována na duben tohoto roku. V Městečku naleznete
výzvu k této akci.
Váš starosta
Ing. Marcel Lesák

Uvnitř novin naleznete
l Masopustní veselí v mateřské škole............ na str. 2
l Zápis dětí do základní školy....................... na str. 3
l Úspěchy mažoretek v twirlingové soutěži.. na str. 4
l Informace z městského úřadu..................... na str. 5
l Bez včel to nejde......................................... na str. 6
l Co se děje za fotbalovým hřištěm............... na str. 7
l Kdy bude bleší trh v Ronově?..................... na str. 8
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Masopustní období v mateřské škole
Po svátcích Tří králů a našich zimních radovánek začalo masopustní období, které ukončí Popeleční středa. I my v mateřské
škole jsme toto období prožili v radostné atmosféře.
Začátkem roku jsme uvítali Tři krále, seznámili se s pranostikami a tradicemi. V oddělení Sluníčka se děti ocitly v samotných
rolích králů a vyzkoušely si, čím by chudé obdarovaly. Bylo to pro
ně obtížné (byť jen na zkoušku) vzdát se některých hraček ve prospěch druhých. I přesto se jim povedla vyčlenit velká sbírka a měly
z této zkušenosti radost.
Slavnostně jsme se rozloučili v převlečení do plášťů a korun
za doprovodu písně My tři králové
.

a nechali děti většinu vyzkoušet a z blízka poznat. Spousta dětí
mělo rozhodnuto o svém budoucím povolání. „Budu hasičem“- dokonce i holčičky. Byl to pro ně uchvacující zážitek a nakonec si
každé z dětí odnášelo i památku na tento den.
Za pozvání a vřelý přístup k dětem všem moc děkujeme a budeme se těšit na další setkání.
Plní zážitků, akcí a vědomostí jsme zasedli nad knihou a necháme místní babičky a dědečky, aby dětem předčítali a předávali další
moudra a zkušenosti do života.Vždyť od toho babičky a dědečkové
jsou a jsme za ně rádi. Tak pššt... začíná pohádka.
Jana Růžičková
Sluníčka zažila zimní olympiádu, kde nechyběly medaile i sladké odměny nejen pro vítěze. Berušky předváděly pantomimou dokonce i krasobruslení, rychlobruslaře či jízdu zimních bobů. V Kytičkách nasadili brusle a proháněli se po ledové (kobercové) ploše
zdatní bruslaři. Ve všech odděleních se sáňkovalo po lavičce a pro
děti to byla opravdová zábava.

3. 1. jsme uvítali na celý
měsíc studentky SOŠPg
avou
Martinku a Klárku, které
ubr
u nás vykonávaly praxi.
Děvčata byla velmi šikovná
a s dětmi tvořila zajímavé
činnosti. Přejeme jim hodně sil k maturitní zkoušce
a doufáme, že zkušenost
u nás jim byla přínosem
a jednou se této profesi budou s nadšením věnovat.
26. 1. proběhla přednáška pro rodiče o úrazech dětí a jejich
prevenci. Byla plná praktických a potřebných informací a panu
Pokornému děkujeme, že si na nás uvolnil chvilku svého času.
Velmi litujeme, že se přednášky zúčastnili pouze dva rodiče
z MŠ a nebýt p. učitelek, zela by škola prázdnotou.
1. 3. zavítá do MŠ paní ředitelka Miřejovská ze ZŠ, která
předá rodičům budoucích prvňáčků důležité informace pro nástup do 1. třídy.
2. 3. navštívíme místní knihovnu, cestičku ke knize nám
pomůže najít p. Smolová.

Stavěli jsme sněhuláky a hráli i koulovanou.
Sněhová nadílka nám bohužel dlouho nevydržela, ale nás to neodradilo a začali jsme si zimních sportů užívat ve třídách.

Východočech Havran polní
a jeho kamarádi
Ti, kdo jsou vnímaví při cestách nejen přírodou, ale i městem, si mohou všimnout mnoha
opeřených spoluobyvatel našeho kraje i v zimních měsících.
Pro ně vyhlásil Zelený dům
Chrudim s podporou Pardubického kraje soutěž nazvanou
Východočech Havran polní
a jeho kamarádi, seznamte se.
Všichni zájemci, od dětí až
po dospělé, mohli
malovat,
fotografovat nebo psát
na téma ptactvo
východních Čech.
Do soutěže se zapojili i žáci 5., 7.
a 9. třídy z ronovské školy. Všechna
soutěžní díla byla
vystavena ve foyeru
budovy Krajského
úřadu v Pardubicích.
Veřejnost je mohla zhlédnout do 20.
prosince a také hlasovat do přiloženého
boxu pro výtvory,
které se jí nejvíce
líbí. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo v Chrudimi
22. prosince v Eko-
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centru Ledňáček. Z naší školy
se v kategorii žáků 2. stupně
ve výtvarné části podle hlasů veřejnosti umístil Martin Brynych
na 2. místě, Radka Šindelářová
a David Beránek na 3. místě
a Dagmar Kuželová získala
cenu poroty. Žáci si odnesli hodnotné ceny. K jejich úspěchu jim
moc blahopřejeme.
Za ZŠ I. Trnková

Abychom nezapomněli, jak v zimě zebou ruce a tváře, zkusili
jsme pokusy s ledem. Pro děti zajímavá zkušenost.
Pro děti méně známé období Hromnic, jsme poznávali tradice
a rolovali z medových plástů svíčku Hromničku. Při vycházce
jsme zavítali i ke dveřím kostela, kde jsme si vysvětlovali, proč se
Hromnička světí a jakou má moc při bouřkách.
Zpříjemnit chvíle nám přijelo divadlo Úsměv s pohádkou Jak pejsek onemocněl. Děti s herci spolupracovali a moc se jim pohádka
líbila.
Na oddělení Kytičky jsme se poveselili při maškarní slavnosti,
na které jsme si upekli dobroty a zažili mnoho soutěží a dopoledne plné her. Kytičky měly masky zvířátek, Sluníčka byla šaškové
a Berušky šly za řemesla. Na masopust jsme pozvali obyvatele pečovatelského domu a pana starostu, kteří si návštěvu u nás spolu
s kominíkem užili.
Od místních dobrovolných hasičů jsme přijali 22. 2. pozvání, kde dětem s ochotou představili veškeré vybavení, techniku

Ronov nad

do

Čekání na sníh jsme si zpříjemnili dramatizací pohádky Rukavička a O dvanácti měsíčkách. Přestrojení do kostýmů děti velmi
bavilo a hraní bylo zábavné.
Zimní počasí jsme se snažili přilákat paní Zimou, kterou si
všechna oddělení vyrobila různou technikou, a nebo výrobou
sněhuláků ze zajímavých materiálů. Prostory naší školy jsme si
vyzdobili zimní tématikou a skutečně se 18. 1. peřina plná sněhu
roztrhla a začaly pro nás zimní radovánky.

Mateřská
škola

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA PARDUBICKÉHO KRAJE
Žáci naší školy se velmi
úspěšně zapojili do výtvarné soutěže Zdravá a nemocná
příroda Pardubického kraje.
Mohli kreslit obrázky s motivy: zdravá a nemocná příroda,
ekologická mašinka, biokoridor
pro zvířata, barevné kontejnery a čisté příkopy. Do soutěže
jsme zaslali obrázky žáků 3.,
4., 5., 7., 8. a 9. třídy. Po veřejném hlasování na internetu ještě

nejlepších 10 výtvorů z každé
kategorie a z celkového množství více než 1500 prací vybírala odborná porota. V porotě
zasedali hejtman Pardubického
kraje Martin Netolický, zástupci partnerů soutěže, ale také
umělci – například akademický
malíř František Zálabský či fotograf Tomáš Kubelka.
6. 2. 2018 proběhlo v sídle
Pardubického kraje slavnost-

ní vyhlášení výsledků. Pro nás
bylo velkým úspěchem, že odborná porota ocenila 3. místem
Martina Brynycha ze 7. třídy
a že do první desítky oceněných
prací se dostali v kategorii od 11
do 15 let Radka Šindelářová ze
7. třídy, Lucie Bromová a Zuzana Šmídová z 8. třídy, Nikoleta
Ciobanu a Tereza Plevová z 9.
třídy a v kategorii od 7 do 10 let

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu 6. ledna 2018 proběhla v Ronově nad Doubravou tradiční Tříkrálová sbírka
pořádaná Charitou Česká republika.
Letos do ulic vyrazily tři skupinky malých
koledníků a do kasiček se jim podařilo vykoledovat 21 617 Kč. Celkově se v Ronově

nad Doubravou vybralo krásných 27 427 Kč.
Velmi děkujeme všem, kteří se rozhodli
zahájit nový rok dobrým skutkem a přispěli finančním darem do kasičky, i těm, kteří
obdarovali naše koledníky nejrůznějšími
dobrotami.

Jan Semrád z 5. třídy. Základní
škola v Ronově se stala premiantem v soutěži. Z deseti finalistů totiž hned sedm bylo z naší
školy. Slavnostní vyhlášení,
na kterém si děti převzaly medaile a hodnotné věcné dárky,
bylo doplněno malým rautem.
Děti si to opravdu užily. Moc
jim k těmto úspěchům blahopřejeme.
Za ZŠ Iva Trnková

Městečko

CO SE DĚJE V KOUTKU NA HRANÍ
V předjaří docházíme pravidelně do solné jeskyně v třemošnickém Lihovaru. Vzhledem k nedostatku sněhu je to
příjemná příležitost nechat
i ty nejmenší vydovádět v bílé
nadílce. Solná jeskyně se pro
nás stává tradiční jarní relaxací
a příležitostí načerpat tak potřebnou energii.
Pokud nám bude přát počasí,
půjdeme s dětmi sáňkovat, stavět
sněhuláky a dovádět ve sněhu.

Jinak nás čeká například vyrábění velikonočních kraslic
a zajíčků, budeme dovádět,
prolézat, tancovat, říkat říkanky
a celkově si koutek užívat.
Těšíme se, že se k nám připojíte.
Více informací o nás a programu na www.facebook.com/
kouteknahrani
Za koutek Vás zdraví
a těší se Tamara

na dlani

Matematická olympiáda
Do okresního kola matematické olympiády postoupili na
základě výsledků školního kola
Lukáš Skokan z 9. třídy a Terezka Novotná z 5. třídy. Okresní kolo MO pro 9. a 5. ročník se
konalo 24. 1. 2018 v Chrudimi
a Lukáš Skokan obsadil 3. místo. Terezka Novotná se bohužel
z důvodu nemoci nemohla této
soutěže účastnit.

Základní umělecká škola
Milí čtenáři,
pololetí už je za námi a malí umělci již byli odměněni za svou
půlroční snahu výpisem vysvědčení a následně jednodenními
prázdninami. Žáčci, kteří nemohli navštěvovat hudební nauku
nebo soubor, mají za sebou úspěšně splněné komisionální zkoušky
z daných předmětů a mohou si též odpočinout. Krom vysvědčení
budou muzikanti v měsíci únoru odměněni i muzikoterapeutickými dílnami pod vedením Mgr. Evy Motyčkové. Tyto dílny mají
v ZUŠce již tradici pro svůj výjimečný přínos žákům i učitelům.
Tanečníkům se blíží období předtančení na plesech, které odstartuje 2. 3. Hasičským plesem v Třemošnici. Dále bude následovat
9. 3. Hasičský ples ve Vilémově, období soutěží, vystoupení pro
MŠ, ZŠ a taneční galavečer v Pippichově divadle v Chrudimi. Letos se taneční obor poprvé zúčastní taneční soutěže ZUŠek, kde
je čeká veliká konkurence, proto bylo 21. 1. a 3. 2. pro tanečníky
připraveno sobotní soustředění, kde zdokonalili své choreografie

Lukášovi gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.
			
Mgr. Marie Kořínková
a Mgr. Iva Trnková

Exkurze do TPCA Kolín

Koutek na hraní pro rodiče s dětmi
V Galerii Antonína Chittussiho v Ronově nad Doubravou
pro Vás připravil

Program na březen
čt
út
čt
út
čt
út
čt
út
čt

1. 3.	 
6. 3.	 
8. 3.	 
13. 3.	 
15. 3.	 
20. 3.	 
22. 3.	 
27. 3.	 
29. 3.	 

Solná jeskyně lihovar Třemošnice
Sněhuláček – sáňkování.
Solná jeskyně lihovar Třemošnice
Prázdninový koutek
Solná jeskyně lihovar Třemošnice
Prolézaná
Solná jeskyně lihovar Třemošnice
Velikonoční zajíček
Velikonoční vajíčko

otevřeno vždy od 9:00 do 11:30 hod.více informací na
www.facebook.com/kouteknahrani
Těším se na Vás, Tamara

MLADOTICE
Dne 9. 12. 2017 se na sále v mladotické hospůdce konala ,,Mikulášská nadílka“. Poté, co nás navštívil Mikuláš s čertem a děti si užily
zábavu v podobě her a soutěží, jsme se přesunuli k místní hasičské
zbrojnici a společně jsme rozsvítili vánoční strom.			
Těšíme se i v roce 2018 na různé akce, kde se můžeme všichni
sejít. Děkujeme SDH Mladotice, paní Frýdové a všem, co se podílí
na přípravách těchto akcí.					
V Mladoticích vznikla ,,Iniciativa za rozvoj Mladotic“. Věříme, že
toto rozhodnutí povede ke zlepšení podmínek k životu v naší vesničce. I nadále se s nápady, připomínkami atd. kdykoliv obracejte na
Michala Hubáčka, zástupce Mladotic, který bude velice rád za váš
zájem o budoucnost obce.

V pondělí 19. 12. 2017 navštívili žáci IX. třídy firmu
TPCA Kolín, ve které se vyrábí automobily značky Toyota,
Peugeot a Citroen. Po úvodním
přivítání a filmu si všichni žáci
museli obléknout bezpečnostní
přilby, brýle a vesty, a protože
jsme se pohybovali ve výrobních halách ve dvou vláčcích,
tak také sluchátka, aby mohli

v průběhu celé exkurze poslouchat komentáře našich průvodců a informace o jednotlivých
provozech. Shlédnout průběh
výroby aut od jeho začátku až
po kompletní automobil bylo
velmi zajímavé a málokdo má
tuto příležitost, bohužel se při
exkurzi nesmělo v halách fotografovat.
Mgr. Marie Kořínková

Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim

Zápis dětí do 1. ročníku základního
vzdělávání pro školní rok 2018/2019
Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve
znění pozdějších předpisů, proběhne
zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní
rok 2018/2019 v Základní škole Ronov nad Doubravou,
okres Chrudim, dne 6. dubna 2018 od 15.00 do 17.00 hodin
v budově základní školy.
Zápis bude mít dvě části:
a. Formální
Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, předá zápisní list (dotazník pro rodiče).
Prokáže totožnost platným občanským průkazem a předloží
rodný list zapisovaného dítěte.
Zatupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce,
musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.
Zákonný zástupce může v době zápisu požádat o odklad
školní docházky. V tom případě podá žádost o odklad školní
docházky, která musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře nebo
klinického psychologa.
Pokud tato žádost nebude mít v době zápisu veškeré náležitosti, vyzve ředitelka školy zákonné zástupce k odstranění
nedostatku v přiměřené lhůtě. Další postup proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

pod vedením své učitelky T. Morchové a taneční školitelky stylu
Contemporary N. Lukešové. Držíme jim pěsti v nácviku a přejeme
hodně sil, elánu a chuti. Letos jsou vypsány ZUŠkové soutěže i ve
hře na dechové nástroje a soutěž ve zpěvu. Přejeme mnoho trpělivosti v nácviku vybraným muzikantům a budeme se těšit na jejich
zážitky i výsledky. Výtvarníci se připravují na výstavu v třemošnické galerii, která bude realizována od 7. 3. – 26. 3. 2018, vernisáž
výstavy se bude konat 7. 3. cca od 16 hodin, bližší informace najdete na plakátech, dále pak na workshopy pro MŠ a ZŠ a na workshopy pro návštěvníky ZUŠ Open, kterého se letos ZUŠka opět účastní dne 24. 5. v sokolovně Heřmanova Městce. Pro diváky je opět
připraven pestrý program. Více o projektu si budete moci přečíst
v dalších číslech
Městečka na dlani. Učitelé též
nelenili a během
prvního pololetí
navštívili několik
školení, provedli
nákup výukového
materiálu a nyní
již připravují své
žáčky na jarní
koncerty a akce
ZUŠky. Na závěr
chceme poděkovat
rodičům i divákům, kteří navštívili Adventní koncert 19. 12. 2017
na MěÚ Ronov
n. D. a podpořili
začínající umělce.
Pro žáčky, kteří
by od září 2018
chtěli v ZUŠce
studovat, budou
1. týden v červnu Talentové zkoušky. V Ronově vyučujeme 2 obory: hudební (kytara, bas. kytara, el. kytara – H. Tomišková, el. klávesy, zob. flétna, populární zpěv - Dr. et Mgr. Radek Menoušek, el.
klávesy, kytara - Mgr. Martin Vít), výtvarný (Mgr. Jana Pirklová).
Další informace o ZUŠ najdete na www.zushm.cz a na Facebook
školy ZUŠ Heřmanův Městec.
Za ZUŠ Mgr. Kristýna Vašková

b. Motivační
Je-li u zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím
jeho zákonný zástupce, účastní se rozhovoru s učitelkou
a dalších činností. Zákonný zástupce může být u všech součástí zápisu.
Při zápisu bude současně probíhat i předběžný zápis do školní družiny.
Tiskopisy žádostí a zápisní lístek obdrží zákonní zástupci
v mateřské škole nebo přímo u zápisu. Mohou si je vyplnit
doma nebo společně s pedagogickým pracovníkem při zápisu.
Mgr. Jitka Miřejovská, ředitelka ZŠ
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Každá soutěžící z Ronova nad Doubravou odjížděla domů minimálně s jednou medailí na krku...
Obrovského úspěchu dosáhla ronovská děvčata na nejvyšší twirlingové soutěži v naší republice - Mistrovství České republiky
v twirlingu 2018. Každá soutěžící z Ronova nad Doubravou odjížděla domů s minimálně jednou medailí na krku. Duu Brynychová-Truksová se podařilo kromě zlatých medailí získat i ocenění „Nejlepší choreografie-duo pro rok 2018“. Největším úspěchem se však
stalo to, že naše twirlerky dohromady získaly 12 NOMINACÍ NA
MISTROVSTVÍ SVĚTA do norského Lillehammeru, které se bude
konat letos o Velikonocích. Naše děvčata tak budou reprezentovat
nejen naši skupinu, naše městečko, ale i naši republiku na takto
významné sportovní akci.

Jak to tedy na MČR v Karlových Varech dopadlo?
Tereza Truksová - Mistr ČR (Sólo 2 hůlky, Junior), I. Vicemistr
ČR (RTS, Junior), 1.místo (Duo, Junior) a tři nominace na MS.
Díky těmto úspěchům se Terezka stala nejúspěšnější Ronďačkou
na MČR. (choreograf: Aneta Poláková)
Miloslava Brynychová - I. Vicemistr ČR (Sólo 1 hůlka, Junior),
1. místo (Duo, Junior), semifinalistka a 6.místo (RTS, Junior) a dvě
nominace na MS. (choreograf: Aneta Poláková)
Veronika Šindelářová - II. Vicemistr ČR (Sólo 1 hůlka, Junior),
II. Vicemistr ČR (RTS, Junior) a dvě nominace na MS. (choreograf: Eva Auersvaldová)
Radka Šindelářová - II. Vicemistr ČR (Sólo 2 hůlky, Junior mladší), 2.místo (X-strut, Junior mladší), 4. místo (RTS, Junior mladší), 5. místo (Sólo 1 hůlka, Junior mladší) a dvě nominace na MS.
(choreograf: Aneta Poláková)
Sára Šmídová - II. Vicemistr ČR (Sólo 2 hůlky, Junior) a nominace na MS. Sára bojovala ze všech sil i přes vysoké horečky a byla
vybrána do finálového kola a poté i nominována na MS z bronzové
příčky. (choreograf: Pieter Hazeu a Aneta Poláková)
Tereza Littová - II. Vicemistr ČR (X-strut, Junior), finalistka
a 4. místo (RTS, Junior), 1.místo (RTD, Junior) a nominace na MS.
(choreograf: Aneta Poláková)
Adéla Koryčánková - 1.místo (Duo, Junior) a 9.-13. místo (RTS,
Junior), (choreograf: Aneta Poláková)
Tereza Daruová a Viktorie Němcová - 2. místo (Duo, Junior).
Jedny z největších dříčů, které ve skupině máme, gratulujeme!
(choreograf: Eva Auersvaldová)
Adriana Vojtková - I. Vicemistr ČR (X-strut, Děti), II. Vicemistr
ČR (RTS, Děti) a 2x nominace na MS. Tímto zároveň gratulujeme
k prvnímu a hned velkému úspěchu choreografce a trenérce Adrianina rytmického tanečního sóla, kterou je Miloslava Brynychová.

Naše poděkování
Děkujeme touto cestou paní Zdeňce Soldátové a panu Josefu Nevečeřalovi za milou návštěvu v Domě s pečovatelskou službou. Společně
jsme strávili příjemné, předvánoční odpoledne. Milým překvapením
bylo bohaté občerstvení a malý dárek, připravené paní Soldátovou.
Ještě jednou moc děkujeme.
Za bydlící v DPS pečovatelky

Adéla Skokanová - 1. místo (Sólo 1 hůlka, JM, B) a 6. místo
(RTS, JM, B). Adélka byla naší jedinnou zástupkyní v B třídě, na
MČR se nominovala z Národního twirlingového poháru a v Sóle
s jednou hůlkou dosáhla až na nejvyšší, zlatou příčku. (choreograf:
Aneta Poláková)
Všem našim závodnicím moc gratulujeme, děkujeme za vzornou
reprezentaci a přejeme mnoho štěstí na Mistrovství světa!
Aneta Poláková

Redakční okénko
Rádi bychom vás informovali o připravovaných akcích redakční rady. Momentálně je v plném proudu příprava na akci
Má vlast cestami proměn. Ronov nad Doubravou přihlásil do „proměn“ rekonstrukci parku. Jedná se o výstavní panely, na kterých budou umístěny fotografie pořízené před
a po proměně. Ty budou představeny veřejnosti na slavnostním zahájení 19. 5. 2018 v Praze na Vyšehradě. Poté bude
výstava zapůjčena do Ronova n. D. na Svatojánské trhy
(23. 6. 2018). Podrobně k této akci i dalších připravovaných
v příštím čísle Městečka.
RR

Čištění a kontrolovaní komínů
Kominictví Luboš Petříček

STRUČNÝ PŘEHLED
KULTURNÍCH AKCÍ

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

březen – duben 2018

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
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24.3.
25.3.
31.3.
6. - 8.4
21.4.

28.4.
30.4.
26.5.

Vítání jara
Ronovský Skořápkovník
Vodácký sjezd Chrudimky
Odemykání Doubravy
Výsadba kaštanů
Hasičská soutěž okrsku
Ronov
Pálení čarodějnic
Bleší trh

pořádají skauti
pořádá VoKurKo
pořádají skauti
pořádají skauti
pořádá město

pořádají hasiči
pořádají sportovci
pořádá město

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

OZNÁMENÍ

Svoz nebezpečného odpadu se bude konat v úterý 6. března
2018 od 7 hodin. Rozpis časů a stanovišť viz plakát nebo www.
ronovnd.cz.
PLACENÁ INZERCE

Městečko

Společenská kronika

USNESENÍ z 26. jednání zastupitelstva
města Ronov nad Doubravou,
konaného dne 14.12. 2017

Narodili se:
Jan Kuchař, Ronov n.D. 137
Dominika Vojtíšková, Ronov n.D. 135
Životní jubileum oslavili:
Milada Matoušková, Ronov n.D. 534
Pavlína Pekárková, Ronov n.D. 297
Josef Koláček, Ronov n.D. 68
Jaroslav Klásek, Ronov n.D. 432
Jaroslav Erben, Ronov n.D. 178
Jarmila Chudomelová, Ronov n.D. 457
Jan Ruml. Ronov n.D. 391
Věra Kailová, Mladotice 49
Josef Žďárský, Ronov n.D. 346
Anna Opočenská, Ronov n.D. 195

70 let
70 let
70 let
70 let
80 let
80 let
80 let
80 let
91 let
102 let

Zemřeli:
Josef Houfek, Moravany 22 ve věku 			
73 let
František Polák, Ronov n. D. 471 ve věku 		
69 let
Vlasta Peřinová, Ronov n. D. 561 ve věku 		
86 let
Marie Semrádová
Děkuji městskému úřadu a SPOZ za blahopřání a květiny k mým
narozeninám.			
Milada Matoušková
Děkuji Městskému úřadu a SPOZ v Ronově n.D.
za krásnou květinu a dárek k mému životnímu jubileu. Poděkování patří i paní Mgr. Auersvaldové
a paní Pavlíkové za milou návštěvu.
Pavlína Pekárková
Touto cestou bych chtěl srdečně poděkovat městu
i SPOZ za bohatý dar a hlavně za čas s příjemným vyprávěním, který mi věnovaly paní Růžičková a Hromádková.
Josef Koláček
Děkuji Městskému úřadu a SPOZ v Ronově n.D.
za blahopřání a dárek k mým narozeninám. Také
děkuji paní Růžičkové a paní Pavlíkové za milou návštěvu.
Jaroslav Klásek
Děkuji SPOZ a MěÚ za blahopřání, věcný dar a milou návštěvu pí
Mgr. Auersvaldové a pí Růžičkové.		
Josef Žďárský
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou paní
Hanou Klečkovou a zvláště děkujeme i za krásné květinové dary
a vyjádřenou soustrast. 		
dcery s rodinami
Děkujeme Městskému úřadu Ronov nad Doubravou a všem za projevenou soustrast, květinové dary a účast na posledním rozloučení
s naším tatínkem panem Františkem Polákem.
manželka a dcery s rodinami

Problematika likvidace
odpadních vod
Město Ronov nad Doubravou v letošním roce zahájí
stavbu centrální čistírny odpadních vod a stokové sítě oddílné
splaškové kanalizace. Nová
stoková síť bude tedy určena
pouze k odvádění odpadních
vod. Srážkové vody budou odváděny původní kanalizací přímo do vod povrchových.
Vybudováním nové centrální
čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace dojde k výrazné změně způsobu likvidace
odpadních vod. Ze strany města
tím bude zabezpečena likvidace odpadních vod v souladu se
stávajícími právními předpisy
a bude nutné, aby všechny nemovitosti, u kterých je to technicky možné, byly přepojeny
na novou stokovou síť oddílné
splaškové kanalizace. Není
na místě, aby tento požadavek
byl, ze strany vlastníků jednotlivých nemovitostí, vnímám negativně. Je pravdou, že za vypouštěné odpadní vody budou
muset vlastníci nemovitostí,
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích),

na dlani

ve znění pozdějších předpisů,
hradit provozovateli kanalizace
pro veřejnou potřebu stočné.
Na druhou stranu jim odpadnou
starosti a povinnosti se zákonnou likvidací odpadních vod.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ukládá
každému, kdo produkuje odpadní vody řadu povinností
při jejich likvidaci. V současné
době je individuální likvidace
odpadních vod u jednotlivých
nemovitostí možná předčištěním odpadních vod v domovní
čistírně odpadních vod nebo
septiku s dalším stupněm čištění (pískový nebo biologický filtr) a jejich následné vypouštění
do vod povrchových, ve výjimečných případech přes půdní vrstvy do vod podzemních.
Dalším způsobem je akumulace odpadních vod ve vyvážecí
jímce. Tyto způsoby likvidace
odpadních vod s sebou přinášejí mnoho povinností. Vypouštění odpadních vod je možné
pouze na základě povolení
vodoprávního úřadu. Ten také
stanoví limitní hodnoty vypouštěných odpadních vod, způsob
vzorkování a povinnost před-

A/ S c h v a l u j e
č. Z - 312/26/2017
Návrhovou komisi
č. Z - 313/26/2017
Ověřovatele zápisu
č. Z - 315/26/2017
vyřazení z evidence kontroly usnesení zastupitelstva města č.: Z 267/20/2017; Z - 302/25/2017; Z - 307/25/2017; Z - 309/25/2017; Z
- 310/25/2017;
Z - 311/25/2017 z důvodu jejich splnění.
č. Z – 316/26/2017
Návrh rozpočtu města Ronov nad Doubravou na rok 2018
č. Z – 317/263/2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 – 2020
č. Z – 318/26/2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017
č. Z – 320/26/2017
Pravidla hospodaření se sociálním fondem od roku 2018
č. Z – 321/26/2017
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města od 1.1.2018
č. Z – 322/26/2017
a/ Návrh zadání územního plánu Ronov nad Doubravou; připomínky
budou předány ke zvážení
č. Z – 323/26/2017
b/Uzavření kupní smlouvy se společností s ručením omezeným GasNet, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, na jejímž základě bude převedeno na PDS (provozovatel distribuční sítě)
vlastnické právo k plynárenskému zařízení (PZ), včetně jeho součástí,
příslušenství a veškeré související dokumentace.
Stavba: Ronov nad Doubravou, Školská 168, STL plynovod a přípojka
1 MO, č. stavby: 9900080819
č. Z – 324/26/2017
c/ Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-2015006/
VB/01 Ronov n/D.,
č. Z – 325/26/2017
d/ Záměr nákupu pozemku p. č. 2124/1 v obci a k.ú. Ronov nad
Doubravou a pověřuje starostu Ing. Lesáka k jednání s Římskokatolickou farností Ronov nad Doubravou.
č. Z – 326/26/2017
e/ Příspěvek ve výši 1.500,- Kč na pořízení PD na novou kanalizační
přípojku k jedné nemovitosti.
č. Z – 327/26/2017
Obecně závaznou vyhlášku města Ronov nad Doubravou č. 01/2018
o nočním klidu
č. Z – 330/26/2017
Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2017.
B/ B e r e n a v ě d o m í
č. Z - 314/26/2017
informaci o činnosti rady města Ronov nad Doubravou od 25. jednání
zastupitelstva města
č. Z - 328/26/2017
Informace o výpočtu částky místního poplatku za odpad na rok 2018
č. Z - 329/26/2017
Plán jednání zastupitelstva města na rok 2018
č. Z - 331/26/2017
a)Plán práce kontrolního a finančního výboru na rok 2018
b) Zápisy ze tří kontrol provedených kontrolním výborem ve 2. pololetí roku 2017 včetně vyjádření kontrolního výboru.

INFORMACE O PLACENÍ
MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2018
POPLATEK ZE PSA
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa, který dovršil stáří tří
měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
Držiteli psa tímto vzniká ohlašovací povinnost, stejně jako v případě, že dojde k jakékoli změně.
Sazba poplatku za kalendářní rok je:
a) za prvního psa
- v rodinném domku v obvodu města
100,- Kč
- v ostatních domech v obvodu města
400,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
- v rodinném domku i v ostatních domech v obvodu města
					
200,- Kč
c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu nebo poživatele sirotčího důchodu
- v rodinném domku v obvodu města
100,- Kč
- v ostatních domech v obvodu města
200,- Kč
- za druhého psa těchto držitelů v obvodu města v rodinných
i ostatních domech
			
200,- Kč
Poplatek je splatný nejpozději do 31.3.2018 a lze uhradit
v pokladně úřadu nebo převodem na účet města 900123524/0600.
Platba na účet - variabilní symboly:
pro Ronov n. D. 134101… (doplnit číslo popisné + číslo bytu)
pro Mladotice 134102… (doplnit číslo popisné)
pro Moravany 134103… (doplnit číslo popisné)
MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Poplatníkem je fyzická osoba s trvalým pobytem ve městě
nebo s povoleným trvalým nebo přechodným pobytem na dobu
delší než 90 dnů, dále osoba, která má ve vlastnictví stavbu
k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není nikdo hlášen
k pobytu.
Ohlašovací povinnost má poplatník do 15 dnů ode dne, kdy
mu povinnost platit vznikla, zanikla nebo nastala změna a musí
případně doložit skutečnosti dokládající nárok na osvobození
nebo úlevu od poplatku.
Platbu lze uhradit v pokladně úřadu nebo převodem na účet
města 900123524/0600.
Pro objekty, kde je někdo přihlášen k trvalému pobytu:
pro Ronov n. D.
134001…
(doplnit číslo popisné + číslo
bytu)
pro Mladotice
134002…
(doplnit číslo popisné)
pro Moravany
134003…
(doplnit číslo popisné)

C/ P o v ě ř u j e
č. Z - 319/26/2017
radu města schválením rozpočtových opatření vzniklých v měsíci prosinci v oblasti příjmů a výdajů z provozní činnosti popřípadě z dotačních titulů

Pro chaty a chalupy:
pro Ronov n. D.
134006…
pro Mladotice

134004…

D/ V o l í
č. Z - 332/26/2017
člena kontrolního výboru.

pro Moravany

134005…

kládat výsledky rozborů těchto
vod. V případě akumulační jímky musí její vlastník zajišťovat
odvoz těchto vod na centrální
ČOV a uchovávat doklady pro
případnou následnou kontrolu
ze strany vodoprávního úřadu. Všechny ostatní způsoby
likvidace odpadních vod jsou
v rozporu s vodním zákonem
a zákonem o vodovodech a kanalizacích a podléhají sankčnímu řízení ze strany vodoprávního úřadu. Sankce za tento
přestupek může být uložena až
do výše 100 000 Kč.
Další důležitou informací pro
vlastníky nemovitostí je skutečnost, že napojení na kanalizaci je nutné zajistit tak, aby
byly odpadní vody kanalizační
přípojkou vypouštěny do kanalizace přímo bez jakéhokoli
předchozího předčištění. Tato
povinnost vyplývá z ustano-

vení § 18 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, kde
je uvedeno, že není dovolenou
vypouštět do kanalizace, která
je zakončena centrální ČOV
odpadní vody přes septiky,
žumpy či domovní ČOV. Je
tedy nutné, aby všechna stávající čistící zařízení byla odstraněna, popř. vyřazena z provozu,
a to tak, aby odpadní vody byly
odváděny do kanalizace přímo.
Pokud dojde ze strany vlastníka nemovitosti k porušení této
zákonné povinnosti, dopouští
se přestupku, za který může
vodoprávní úřad opět uložit až
do výše 100 000 Kč.
Ing. Pavel Koreček
Městský úřad Chrudim
Odbor životního prostředí
vedoucí odd. vodního
hospodářství
tel. 469 657 334

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

Sazba poplatku za kalendářní rok je:
- občan s pobytem 480,- Kč
- děti do 6 let včetně roku dovršení a občané, kteří v daném roce
dosáhnou 70 let věku 430,- Kč
- osvobození a další úlevy jsou na základě zákona číslo 565/1990
Sb. o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky města
Ronov n. D, č. 04/2015 – informace v kanceláři MěÚ, pí Jehlárová.
Poplatek je možno zaplatit najednou nebo ve dvou splátkách a
to do 31.03.2018 a do 30.6.2018. Kdo nedoloží skutečnost, která
dokazuje nárok na osvobození nebo úlevu, tento nárok ztrácí.
Proběhlo výběrové řízení na svozovou firmu, odpad bude i nadále svážet firma AVE Čáslav, se kterou se uzavřela smlouva na
dobu jednoho roku.
Novinkou je již probíhající svoz plastů v pytlích od domu
v intervalu 1 x za 4 týdny. Pytle jsou určené pouze na plast!
V jedné roli pytlů, kterou občané dostávají, je 25 ks pytlů, což
pokryje počet svozů na období dvou let.
Chceme tímto předejít nepořádku u kontejnerů na separovaný
odpad. Přebytečné množství plastů bude i nadále možné uložit do
kontejnerů, které zůstanou na svých místech. Pytle na plast jsou
k dispozici, stejně jako známky na popelnice. Další informace
poskytne pí. Jana Jehlárová na tel 469687449 nebo 608725171.
Jana Jehlárová,
referentka HSO
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Bez včel to nejde...
... tuto skutečnost věděli už naši předci. A tak snad právě proto před 146 lety založili Svaz včelařů. I v našem městě jsou
tito nadšenci organizováni více jak 80 let. Za tuto dobu prošlo vedením spousta lidí. V současné době stojí v čele Spolku
včelařů Ronov nad Doubravou pan Antonín Podhájecký z Mladotic. Přinášíme vám krátké povídání s tímto zapáleným
včelařem. O něm, o spolku a samozřejmě i o včelách.
Jak jste se ke včelaření dostal?
Včelařská záliba se většinou
předává z otce na syna. Tak
jsem se ke včelaření dostal i já.
Otec měl rád přírodu a tak jsme
se přestěhovali z města na vesnici a on přešel z kanceláře
do zemědělství. Pořídil si včely, když jsem ještě nechodil ani
do školy. Já jsem začal včelařit
těsně po vojně v roce 1976, takže včelařím už 42 let.
Kdy jste vstoupil do organizace?
Hned jsem vstoupil do ZO
ČSV v Ronově nad Doubravou,
byl jsem zvolen do výboru a pověřen funkcí tzv. důvěrníka pro
Mladotice. Důvěrník má na starost všechny včelaře v obci.
V té době v naší obci bylo sedm
včelařů, ale s menším počtem
včelstev. V současné době už
zde včelaříme pouze dva včelaři, ale počet včelstev je daleko
vyšší, než byl. Dříve se o včelaření zajímalo více chovatelů,
ale pak začal počet klesat. Protože ale stávající včelaři zvýšili
počet chovaných včelstev, tak
celkový počet neklesá. Počítá
se, že na obec by mělo být 40,
maximálně 50 včelstev. V Mladoticích jich 50 je. Při vyšším
počtu už je zase převčeleno
a může dojít i ke kolabsu včelstev. Včely se pak dobře neuživí a jsou napadány nemocemi,
jako jiní živočichové.
Jaké byly vaše začátky?
Já jsem začínal s dvěma
včelstvy a po zaučení jsem je
postupně rozšířil na dvanáct.
Včelaření se mně zalíbilo, ale
na chov většího počtu včelstev
tenkrát nebyl čas, ani peníze.
Bydleli jsme v Třemošnici a dělal jsem při práci ještě předsedu
Svazarmu, později AMK Třemošnice. Pořízení včelařských
potřeb, hlavně úlů, bylo také
finančně náročné, i když bylo
včelaření dotované. V dnešní době je nákup včelařských
potřeb ještě náročnější. Jenom
nový nerezový medomet mne
stál přes třicet tisíc korun. Nové
úly jsem si už vyráběl sám. Je
ale potřeba i jiné včelařské zařízení.

Propadl jste někdy včelaření
natolik, že se stalo více než
koníčkem?
Po přestěhování do Mladotic
jsem včelstva podstatně rozšířil
a začal jsem ve včelaření v roce
2004 dokonce podnikat. Přešel
jsem na tenkostěnné nástavkové americké úly ¾ Langstroth,
které jsou nejvíc rozšířené
ve světě. Choval jsem v té době
přes 50 včelstev. V roce 2008
jsem ale musel podnikání pro
nemoc ukončit.
Jak vypadá rok včelaře a co
to všechno obnáší?
K tomu, abych měl ze včel
nějaký užitek, radost a potěšení, musím se o včely starat
po celý rok. Pro včelaře začíná včelařský rok v létě nakrmením včelstev. Já krmím
od poloviny července do konce srpna. Dávám minimálně
16 kg cukru na jedno včelstvo,
někdy i víc. Tím včely zůstanou silné a vydrží až do jara.
V létě, po vytočení medu, se
ještě včelám podává letní léčivo.
Od 10. října se dělají podle veterinárního zákona tři

podzimní léčení. Dvakrát se
ve včelstvech zapalují doutnající knoty s léčivem a třetí
léčení provádíme koncem listopadu až začátkem prosince
aerosolem. S aerosolovým přístrojem jezdím já a léčím s ním
včelstva všem včelařům, kteří
v naší oblasti včelaří. V cizině se léčí včelstva po celý
rok. V Čechách se smějí léčit
včelstva až po vytočení medu.
Proto med od českých včela-

řů neobsahuje rezidua a jiné
škodlivé látky. Je proto dobré
kupovat med přímo od známého včelaře a ne z krámu, kde
už je do medu přimícháván
med z jiných zemí.
Na podzim se ještě vytavují staré tmavé plásty. Tím se
hlavně zabraňuje vznikání nemocí. V zimě zase kromě stáčení medů do sklenic, vyrábím
a opravuji dřevěné rámečky
do úlu, do kterých se pak zatavují voskové plásty, tzv. mezistěny pro jarní rozšiřování.
V lednu sbíráme od včel tzv.
měl a zasíláme ji v únoru na vyšetření. Jsou to vlastně vosková
víčka ze zásob. Podle výsledků
vyšetření pak někteří včelaři
musejí ještě hned na jaře přeléčovat.
Když se probouzí jaro, začínají pracovat i včely. Co to
znamená pro včelaře?
Na jaře začíná hlavní včelařova práce se včelami. Prohlídky, rozšiřování včelstev a nasazování medníků, do kterých pak
včely nosí med. Musíte dobře
rozhodnout, co v úle udělat,

abyste neporušili jejich rovnováhu a spíše jim neuškodili.
Pro mne je to nejradostnější období. Pozorovat, jak vám včely, když jsou zdravé, sílí před
očima. Počet včel totiž závisí
na ročním období. V zimě se
v jednom včelstvu nachází sotva 10 000 včel. Na jaře populace včel rychle narůstá. V červnu má včelstvo až 60 000 včel.
Na podzim zase jejich počet
klesá.

Kdy přijde pravý čas na vytáčení medu?
Po naplnění a zavíčkování
medníkových plástů přichází
vytáčení medu. To bývá koncem května až v červnu, podle
počasí. Jedná se o med světlý,
květový. Květový med je přírodní koncentrát nektarů z květin rostlin. Je snadno stravitelný
díky vyššímu obsahu jednoduchých cukrů - glukózy a fruktózy. Obsahuje pylová zrna
různých rostlin, které obohacují med o významné přírodní
látky s povzbuzujícími účinky
– rostlinné hormony, éterické
oleje, aromatické látky apod.
Květový med je velice ceněn
v lidovém lékařství. Obsah
pylu v medu zabraňuje vzniku
alergií.
Říká se, že je to nejradostnější práce včelaře. Pro mne ale
určitě ne. Je to práce velmi namáhavá, ale udělat se musí.
Zkuste to nám laikům více
popsat.
Úl se skládá z plodiště
a medníku. V plodišti včelstva
žijí. Množí se v něm, ukládají
si tam pyl a zásoby. Přebytečné
zásoby pak ukládají do medníku. Já mám plodiště ve třech
nástavcích a medník ve třech až
čtyřech nástavcích. Sundávání
medníků a hlavně odvíčkování plástů je velmi namáhavé.
V každém nástavku je deset
rámků. Můžete si spočítat, kolik rámků se musí ručně odvíčkovat z obou stran. Do letošní
zimy jsem zazimoval 44 včelstev. Med se ale nevytáčí ze
všech. Medník naplní jenom
silná zdravá včelstva. Já sundávám těžké nástavky a vozím je
do medárny. Plásty odvíčkovává manželka. Bez její pomoci
bych v takovém množství včelařit ani nemohl. Pomáhá mně
i s krmením včel, léčením a stáčením medu do sklenic. Prodej
medu je pak už radostnější.
Když je dobrý rok, následuje
ještě druhé vytáčení medu, někdy i třetí. Ta už jsou ale slabší.
Bývá to už medovicový tmavší
med. V porovnání s květovým
medem obsahuje více fruktózy a dextrinů, ale hlavně větší
množství minerálních látek

ČESKÝ VČELAŘSKÝ SPOLEK V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU
Český svaz včelařů oslavil v loňském roce již 145 let od svého založení. Naše základní organizace oslavila 80 let od svého založení koncem roku
2016. Vznikla odtržením od včelařského spolku v Čáslavi. Při těchto oslavách nám bylo Okresním výborem ČSV, z. s. v Chrudimi předáno Čestné
uznání za příkladnou činnost.
Naše organizace je na rozsáhlém území. Obce, které spadají do působnosti
ZO Ronov nad Doubravou jsou—Běstvina, Biskupice, Bílý Kámen, Bousov,
Drhotín, Kněžice, Kubíkovy Duby, Lhůty, Licoměřice, Lipovec, Mladotice,
Moravany, Pařížov, Podhořany, Podhrádí, Ronov nad Doubravou, Rostejn,
Skoranov, StarýDvůr, Špačice, Třemošnice, Tuchov, Vestec, Závratec, Zbohov, Žlebská Lhotka, Žlebské Chvalovice.
ZO má 52 členů, kteří chovají 533 včelstev. Podle skupin chová 17 včelařů 1
až 5 včelstev, 19 včelařů 6 až 10 včelstev, 6 včelařů 11 až 15 včelstev, 7 včelařů
16 až 30 včelstev a 2 včelaři 31 až 100 včelstev. Na našem území jsou ještě 2
registrovaní včelaři z jiných ZO s 27 včelstvy a 2 nečlenové s 8 včelstvy.
V letošním roce se tedy budeme starat celkem o 56 včelařů s 568 nahlášenými včelstvy.
Nejstarší člen naší ZO je z Podhořan. Narodil se roku 1932 a je naším
členem už od roku 1942.
Není ale nejstarším naším včelařem. Ten je z Ronova a letos v lednu mu
bylo už 91 let.
Nejmladší člen je z Lipovce. Ten je narozen roku 1993 a stal se členem
roku 2016. Pokud hodnotíme ekonomický přínos včelařství, tak 80 – 90 %

6

připadá pěstitelům plodin, zemědělcům, sadařům, zahrádkářům a 10 – 20 %
chovateli včel. Pokud tedy včelař získá med za 100 Kč, znamená to, že opylením rostlin a stromů „způsobily“ včely užitek ve výši 500 – 1 000 Kč.
Vědci kdysi spočítali, že celkový užitek jednoho včelstva pro společnost je
40 000 Kč za rok. Proto patří velký dík všem včelařům, kteří se o včely starají.

a stopových prvků. Podmínkou
ale jsou teplé noci. Ke konci
měsíce července sezóna končí
a sundávají se medníky. Platí
včelařské pořekadlo: „ženci
na pole, včely z pole“.
Není med jako med…
Já dávám do medníků pouze
nově vystavené plásty. Nepřevěšuju je z plodiště, jak se to
běžně dělá. Takový med si nenatáhne žádné pachy ze starých
zakladených plástů z plodiště.
Zpracovaný v nerezu má pak
výbornou kvalitu. Takto to dělá
jen málo včelařů v republice.
Je to pracnější, ale konzumenti
můj med velice chválí.
Před několika lety jsem si
nechal provést ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole
u Prahy otestování svého medu
a získal jsem certifikát o kvalitě
s označením „ČESKÝ MED“.
Vyrábím také z medu velice
chutnou medovinu.
Zabývám se ještě chovem
matek. Každý rok si kupuji
inseminovanou matku, která
mne stojí 1 700 Kč a od ní si
vychovávám vlastní matky,
tzv. F1. Včely od nich mají
potom výborné vlastnosti.
O včelách by se nechalo dlouho
povídat.

Získal jste ještě nějaké další
ocenění?
V roce 2006 jsem obdržel
od Okresního výboru ČSV
Chrudim čestný odznak „Vzorný včelař“, za dosažené výsledky v chovu včel a za práci pro
včelařskou organizaci a v roce
2015 od republikového výboru
ČSV čestný odznak „Vzorný
včelařský pracovník“, za dlouholetou a úspěšnou činnost pro
české včelařství a včelařskou
organizaci.
Nestarám se totiž jenom
o své včely. Od roku 2005
jsem předsedou Českého včelařského spolku v Ronově nad
Doubravou a jejím zástupcem v Okresním výboru ČSV
v Chrudimi.
V našem včelařském spolku
jsem také zdravotním referentem. To znamená, že se starám
o zdravotní stav všech včelstev
na celém našem území. Starám
se o to, abychom prováděli léčení včel podle nařízení Státní
veterinární správy, a zajišťuji
včelařům veškeré léčivo pro
včely.
Děkujeme za rozhovor
a do dalších let přejeme mnoho zdraví a pracovního elánu.
Stanislava Smolová
a Dušan Holas

VÍTE ŽE …
* Včely jsou velmi pracovité. Dělba práce ve včelstvu je přesně řízená. Včela začíná jako čistička, pak je krmička, kojička, stavitelka,
strážkyně, až je z ní létavka.
* Trubec je včelí samec nemající žihadlo. Ve včelstvu žije podle síly
včelstva 500 až 2000 trubců. Jedinou úlohou trubce je oplození
matky. Po oplození padá mrtev na zem. V úlu žijí nečinně, jsou
živeni včelami.
* Včela létavka navštíví 800 květů za hodinu, pro získání 1 gramu medu musí navštívit 7 000 květů, na 1 kg medu uletí včely
280 000 km, tj. 7 x kolem rovníku.
* Životní dílo 1 včely je půl čajové lžičky medu. V sezóně se dožívá
pouze asi 40 dnů. Proto se nemá s medem plýtvat!
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Úprava pozemku za fotbalovým hřištěm v Ronově nad Doubravou
Mezi fotbalovým hřištěm a splavem na řece Doubravě se nachází pozemek, který byl dlouhé roky nevyužíván. Zub času se na něm
podepsal v podobě neproniknutelného křoví, náletových dřevin a především invazivní křídlatky. V lednu a únoru letošního roku došlo
k odstranění a likvidaci porostu. Pozemek byl srovnán a v jarních měsících bude zaset trávou. Do budoucna bude využíván k pořádání
kulturních nebo sportovních akcí.
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PODĚKOVÁNÍ

Sportovní klub Ronov nad Doubravou děkuje za podporu v roce
2017:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Městskému úřadu Ronov nad Doubravou
firmě KOVOLIS-HEDVIKOV Třemošnice
firmě TLAPNET
HOSPODA u VAVŘINCE pan Milan Rek
Zednictví a obkladačství pan Jaroslav Šouba
Kovoobráběčství pan Martin Šimonka
Truhlářství pan Jan Rek
firmě RECYCLING pan Josef Zajíc
panu Martinu Novotnému
panu Zdeňku Růžičkovi
Výbor SK Ronov nad Doubravou

… a co píše o našem fotbalovém hřišti ronovská kronika?
Sportovní hřiště
O zřízení nového sportovního hřiště se uvažovalo již
od roku 1946, protože stávající hřiště nevyhovovalo svým
prostředím a velikostí. MNV,
vedený p. V. Obstem uvědomil
sportovní klub, aby si vybral
vhodné místo. K tomuto účelu byla vybrána louka u řeky
Doubravky patřící dílem lesní
správě a dílem mlynáři L. Kratochvílovi. Panem Borovičkou
z Čáslavě byly vyhotoveny

plánky, schváleny staveb. komisí sportovního klubu a předány ke schválení a odeslání
MNV. Jejich cesta však skončila v zásuvce a velké úsilí bylo
zmařeno. Když ve volebním
období 1954 byly sestavovány
plány výstavby, bylo panem
Dočekalem navrženo, aby bylo
také počítáno s výstavbou hřiště. Mezi DSO Tatran a SLH
bylo dohodnuto, že staré hřiště
se dává výměnou za nové. Protože na nově budované hřiště

byl špatný přístup, byla provedena ještě výměna mezi SLH a
panem Kratochvílem a Nesládkem, takže hřiště jest přístupno
ze spojky mezi ulicí Zámeckou
a Svatokřížskou. S budováním
bylo započato v září, kdy byl
upraven vjezd a přemístěn plot.
Po vodotechnickém průzkumu
bylo doporučeno, aby plocha
hřiště byla zdvižena. Proto bylo
sjednáno, aby odpadová hlína při prováděných pracích na
výstavbě sila byla navezena na

hřiště. Úkol však nebyl v plné
míře splněn, neboť zimní období bylo deštivé. Projekt na nové
hřiště vytvořil prof. ing. J. Šáda
z Vysokého Mýta. Ve stavební
komisi byli: Vilém Minařík,
Václav Brom, Rudolf Dočekal,
Ant. Němeček ml., Zd. Kincl,
Josef Váša. Velkou zásluhu na
přípravách k budování sport.
hřiště má ředitel SLH s. Jeřábek
a p. Dočekal Rud.
Opis ronovské kroniky
str. 709, 710. Rok 1954.

Také máme k dispozici plánek z roku 1945,
kde bylo v těchto místech počítáno s koupalištěm
Nikdy nerealizovaný plán koupaliště od Ing. Červenky
z Kolína. Bazén měl být zásobován vodou z mlýnského ná-

honu. Součástí projektu byly též tenisové kurty a hřiště na
odbíjenou, k osvěžení návštěvníků měla sloužit restaurace.

Sportovní klub Ronov nad Doubravou
si dovoluje pozvat širokou veřejnost na

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
2018

Kdy: 30. 4. 2018
Od: 17:00
Kde: Sportovní areál
SK Ronov nad Doubravou

PLACENÁ INZERCE

Bohatý program pro děti i dospělé
Občerstvení zajištěno

NABÍZÍME K PRONÁJMU

nově rekonstruované BYTY, v objektu Zámku čp. 1, který se
nachází v klidné, bezpečné části města Ronov nad Doubravou
nedaleko jeho centra. Velikosti bytů od 2kk (30m2) - 3kk (60m2)
- 4kk (115m2). K bytům patří kryté garážové stání. Tel. 777 032
961.
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PLACENÁ INZERCE

Jako předzvěst blížících se Velikonoc si Vás dovolujeme opět
po roce pozvat na:

4. ROČNÍK RONOVSKÉHO SKOŘÁPKOVNÍKU
KDY: 25.3. od 14.00 hodin v parku u kašny
Doneste si vlastní malovaná vajíčka nebo využijte k tvorbě
velikonoční dílničku přímo na místě.
Překonáme loňský rekord 504 zavěšených kraslic?

PROGRAM
Vystoupení dětí k příležitosti vítání jara a soutěže pro děti.
Prodej zabíjačkových pochoutek od Milana Reka a Jaroslava Šouby.
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás VoKu®Ko.

BLEŠÍ TRHY
v Ronově n. D.

PŘIJĎTE KOUPIT
NEBO PRODAT NA

BLEŠÍ
TRHY
v Ronově
nad Doubravou
na náměstí

26. května
10 - 15 hodin
Pro další informace, Vaše dotazy
a rezervaci stánků (počet omezen)
kontaktujte
knihovnu Ronov n.D. 608 725 159
knihovna@ronovnd.cz
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Máte doma staré nepotřebné věci, které vám zbytečně
zabírají místo ve sklepě, garáži nebo půdě a je vám líto
je vyhodit? Otevřete zásuvky,
nahlédněte do skříní, prošmejděte co se dá. Vše co pro vás
již může být bezcenné, tak někomu může být užitečné.
Přijďte si nakoupit za pár korun.

Druhá nejstarší rybářská
organizace v ČR pořádá
tradiční rybářské závody
dne 14. dubna 2018
na rybníku Nový v Ronově nad Doubravou.
Prezence 5:30–6:30 hodin. Zahájení v 7.00 hodin.
Podrobné informace budou před závody zveřejněny na
www.rybarironov.cz
Současně budou probíhat rybářské závody dětí do 15 let.

Srdečně zve MO ČRS Ronov nad Doubravou
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