Městečko na dlani
Zpravodaj Ronova nad Doubravou, Mladotic a Moravan
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Jdeme do finále.
Končí školní rok. Nezvykle vysoké teploty nám
dávají najevo, že léto je v plném proudu, takže většina
z nás se těší na dovolenou
a děti na prázdniny.
Jdeme do finále s přípravou asi největší (nejdražší)
stavby v historii Ronova
nad Doubravou. Na základě výběrového řízení byla
vybrána Společnost Ronov
nad Doubravou na dodání
stavby ČOV a kanalizace.
Účastníci společnosti: VCES
a.s. (správce společnosti)
a STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ,
s.r.o. (společník). Nabídková
cena je 123 996 532,14 Kč
bez DPH. Ze soutěže vzešel i technický dozor investora a koordinátor BOZP
p. Ing. František Kujan. Nabídková cena 1 235 000,- Kč
bez DPH. Před zahájením
stavby nám zbývá podepsat
smlouvu se Státním fondem
životního prostředí o financování a dořešit dofinancování této akce prostřednictvím úvěru. Abychom mohli
tuto stavbu zrealizoval, bude
si město muset vzít úvěr
ve výši 50 mil. Kč. Jedná se
o částku, která na delší čas
zatíží městský rozpočet. To
může způsobit omezení výdajů po určitou dobu. Je třeba si však uvědomit, že bez
této investice se Ronov dále
neobejde.
Občané, kteří bydlí podél
vodního toku mezi ulicemi
Chvalovická a U Školky,
se na nás obrátili se žádostí
o zatrubnění tohoto toku.
Chápeme, že je opravdu

q Mostek v Bažantnici

neúnosné mít na zahradě otevřenou splaškovou kanalizaci, ale
zatrubnění nám nepovolí ani vodoprávní úřad, ani správce toku,
kterým je Povodí Labe. Jediným
možným řešením je opravdu
pouze vybudování a napojení se
na kanalizaci.
Další akce, která jde do finále, je akce s názvem „Pojďme
do Bažantnice“. Jsme rádi, že
jste si cestu do Bažantnice našli
už v průběhu realizace. Do začátku prázdnin zde budete moci
využívat dvě lokality s fitness
prvky a lavičky. V budoucnu
by zde mohla ve spolupráci se
školou vzniknout i naučná přírodovědná stezka tak, aby tato
lokalita sloužila nejenom sportu
a relaxaci, ale i ponaučení.
Jak jsem již v minulém vydání
Městečka avizoval, byla zahájena rekonstrukce Uličky ke školce. V Mladotické hospodě byly
vyměněny okna a opraven komín tak, aby tento objekt mohl
být i nadále využíván místními
občany pro společenské akce.
V nedávné době proběhla
sdělovacími prostředky zpráva
o záměru Ministerstva vnitra
o připravovaném záměru zrušit
matriky. Vzhledem k tomu, že
se tento ministerský nápad týkal
i našeho města, připojili jsme se
dopisem k výzvě za zachování
těchto úkonů na našem úřadě.
Spontánní reakce starostů byla
zřejmě tak velká, že od tohoto
záměru bylo ustoupeno. Bude to
za cenu snížení příspěvku na výkon této agendy. I přesto si myslíme, že matrika historicky vždy
byla a měla by i zůstat.
Závěrem mi dovolte zmínit
se o proběhnuvším Národním
šampionátu mažoretek. Na tomto šampionátu byla představena
nově zrekonstruovaná tělocvična. I přes některé nedostatky
bylo nové prostředí a připravenost šampionátu hodnoceno
účastníky velice kladně. Chtěl
bych tímto poděkovat všem,
kteří se na přípravě a organizaci
podíleli. Děkuji i sponzorům,
kteří přispěli na pořádání tohoto
šampionátu. Na šampionát nám
přispěli: Pardubický kraj, Cemex
Prachovice, Firma Libor Jindřichovský s.r.o., Kovolis Hedvikov
a.s. a Podlahy Horák- Pardubice.
Váš starosta, Ing. Marcel Lesák

V těchto dnech finišují práce
v Bažantnici související s dotačním titulem „Pojďme do Bažantnice“.
V rámci tohoto projektu byly
v Bažantnici vybudovány zpevněné stezky, vystavěny tři nové
mostky, rozmístěno 10 nových
laviček, a nakonec vybudovány
dvě venkovní tělocvičny s tzv.
workoutovými prvky. U každé
tělocvičny je k dispozici stůl

s lavičkami a odpadkovým košem.
Zpevněné stezky v Bažantnici tvoří tři různě velké okruhy
umožňující si k procházce či
běhu zvolit individuální variantu odpovídající fyzickým dispozicím návštěvníků a přitom
si buď odpočinout na některé
z laviček a nebo si naopak navíc zacvičit na rozmanitých
cvičebních prvcích.

Nové pohlednice
Město Ronov nad Doubravou vydalo dvě nové pohlednice. Na prvním je nově zrekonstruovaný park. Druhý,
historický okénkový, kde je
vyobrazen kostel sv. Vavřince,
splav na Doubravě a kostel sv.

Kříže. Občané i návštěvníci našeho města budou mít možnost
zakoupit si další suvenýr. Prodej probíhá v místní knihovně,
v novinovém stánku a na akcích pořádaných městem.
RR
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Záměrem celého projektu
bylo zatraktivnit prostředí Bažantnice pro její návštěvníky
a zajistit občanům města podmínky pro pasivní i aktivní odpočinek a zvednout děti od mobilů, tabletů a počítačů.
Prvky venkovních tělocvičen
jsou čerstvě zakotveny betonem do otvorů v zemi a je nutné
nechat beton dostatečně vyzrát.
Tělocvičny budou zpřístupně-

ny veřejnosti v závěru prvního
prázdninového týdne. Do té
doby prosím dodržujte zákaz
vstupu na jednotlivé cvičební
prvky.
V duchu názvu dotačního titulu zvu všechny naše občany
– pojďme do Bažantnice!
Věřím, že se tam všem bude
líbit a budou se sem rádi vracet.
Petr Hazuka
sportovní komise

Bleší trhy
V sobotu 26. května se na ronovském náměstí v parku konaly Bleší trhy. Ty jsou určeny
každému, kdo chce dát věcem
druhou šanci, ať už tím, že přijde prodat nepotřebné, nebo naopak nakoupit to, co by se mu
mohlo hodit.
Ač jsme tuto akci v tomto
rozsahu uspořádali poprvé, byli
jsme mile překvapeni velmi

kladnou reakcí prodejců i nakupujících. Proto není vyloučeno,
že se z této akce stane tradice
konaná vždy na jaře a na podzim. Proto si vás už teď dovolujeme pozvat na PODZIMNÍ
BLEŠÍ TRHY 8. září 2018
od 8:30 – 11:30 hodin. Přijďte
koupit nebo prodat  Více informací v místní knihovně nebo
na tel. 608 725 159.
RR
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Ze života mateřské školy
S blížícím koncem školního roku není v naší mateřské škole
o různé akce nouze.
Květen jsme zahájili společným focením, z kterého vznikla tabla, v nichž jsou vyobrazeny všechny děti. Takže každé dítě dostalo
své tablo, kde má zároveň vyfoceny i všechny své spolužáky. Tabla se velmi povedla a děti budou mít hezkou památku na pobyt
ve školce.
Dne 4.5.2018 proběhl v mateřské škole zápis dětí na školní rok
2018/2019, a tak od září přivítáme 24 nováčků. V době zápisu byla
MŠ zpřístupněna rodičům s dětmi, a ti tuto možnost náležitě využili. Nejenom že nakoukli do tříd a heren, ale prohlédli si i zahradu.
Některé nedočkavé děti již využily skluzavku, houpačku a zvědavě
nahlížely i do zahradních domečků. Na nové děti se velmi těšíme.
Druhou květnovou neděli slavíme Mezinárodní den matek,
a proto děti společně s učitelkami maminkám vypěstovaly kytičku a obdarovaly je vlastnoručně nakreslenou plackou a přáním.
Placka vznikla v rámci Plackohraní, kdy lektor společně s dětmi
jejich nakreslený obrázek zalisoval do placky. Děti nezapomínají
ani na tatínky, jejichž svátek slavíme v červnu, také dostali placku
a drobný výrobek od dětí.

Do školy také zavítalo divadlo Šeherezáda s hrou Zebra na
přechodu. Herci tohoto divadla používají při představení maňásky
pro lepší pochopení, kdy zábavnou formou učí děti, jak se chovat
na přechodu. Děti divadlo odměnily smíchem a potleskem. V květnu nás navštívili žáci z čáslavské ZUŠ J. L. Dusíka a předvedli
ve svém vystoupení hru na různé hudební nástroje. Malé děti to
očividně zaujalo a samy prohlašovaly, že v budoucnu budou také
hrát na nějaký hudební nástroj.

V červnu jsme se účastnili akce Medové snídaně v rámci projektu
Ministerstva zemědělství, v níž pan včelař dětem vyprávěl o životě
včel, jak nám pomáhají, ale mohou být i nebezpečné. Přednáška
byla zakončena svačinou - chlebem s máslem a medem od pana
včelaře. Děti ještě dostaly pastelky a omalovánky.

Červen začal oslavou MDD a připadl na pátek 1.6. Počasí se
vyvedlo, a tak nic nebránilo si den pořádně užít. Pro děti byly
na školní zahradě připraveny soutěže a další aktivity, za jejichž
snahu následovala odměna v podobě drobných sladkostí. Dětem se
však na konci nejvíce líbilo společné posezení spočívající s mlsáním ovoce, které si samy namáčely do rozpuštěné čokolády. Každé
dítě získalo také medaili. Děti byly vyzvány, že mohou na tento
den přinést do školy svého domácího mazlíčka. Některé této možnosti využily a přinesly například křečka, králíka, ale i hada.

V červnu se již tradičně pořádají výlety, a proto se oddělení
Berušek v pátek 8.6. vydalo na výlet vlakem a autobusem
na Lichnici, zpáteční cesta lesem cesta byla zpříjemněna hrami,
za které děti obdržely sladkou odměnu. Oddělení Sluníčka a Kytičky se 14.6. vydala do Licibořic na farmu Babiččin dvoreček.
Tam děti poznaly domácí zvířata a mohly vidět i péči o ně. Děti
byly z výletů nadšeny.
Mateřská škola je pro naše město nepostradatelná a letos slaví
40 let od svého založení. Oslava tohoto výročí byla uskutečněna
dne 23.6. Široká veřejnost mohla školku navštívit a zavzpomínat
na školní léta. Pozvánku obdrželo i 50 bývalých žijících zaměstnanců této školky i další spolupracovníci.
Na upravené zahradě se 26.6. konala Svatojánská slavnost
a loučení s předškoláky formou her, soutěží a odměn. Loučení
bylo radostné, veselé, ale některým dětem se bude po MŠ stýskat.
Konec června je plný očekávání z nadcházejících prázdnin,
školní rok nám končí, MŠ bude otevřena ještě první dva týdny
v červenci a pak nás čeká nejen odpočinek, ale i hodně práce.
Proběhne generální úklid celé školky, aby byla připravená pro
nový školní rok. Opět se na Vás a všechny děti těšíme po prázdninách!
Za MŠ Iveta Kantorová

REKONSTRUKCE
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V souladu s koncepcí mateřské školy probíhá v měsíci
červnu na školní zahradě rekonstrukce příjezdové cesty
ke kuchyni, oprava chodníku
a plochy k ohništi a před bytem,
který se nachází na pozemku
mateřské školy. Celkovou rekonstrukci provádí po výběrovém řízení a schválení rady
města Ronov nad Doubravou
firma Vladimír Novotný, V$M
Novotný-sdružení. Na financování se podílí město investičním transferem, mateřská
škola čerpáním z investičního
fondu a z rozpočtu mateřské
školy na rok 2018. Po domluvě
s městem dojde v rámci rekonstrukce také k přeložení kabelů
z osvětlení veřejného chodníku
vedoucího ke vchodu na druhé
a třetí oddělení. Pro obyvatelé
Ronova to bude mít výhodu napojené lamp na veřejné osvětlení a zlepšení bezpečnosti
zejména v zimních měsících
a nočních hodinách.
Rekonstrukce bude ukončena na konci června. Konečnou
podobu naší školní zahrady
uvidíte v srpnovém vydání časopisu nebo na procházce kolem naší školky J.

Budovu mateřské školy čeká
v měsíci červenci také rekonstrukce sociálního zařízení
zaměstnanců na 1. oddělení,
kterou provede po výběrovém
řízení a schválení rady města
firma Jaroslav Šouba, Obkladačství a zednictví a bude financováno z investičního fondu
mateřské školy. Zároveň dojde
k vybudování zázemí pro pedagogické zaměstnance, přemístění ředitelny a výměně kuchyňských skříněk v kuchyni.
Všechny
tyto
investice
a opravy jsou, díky stáří budovy, nutné a vedou ke zlepšení
edukačních podmínek dětí, ale
i pracovnímu prostředí zaměstnanců.
Mgr. Bc. Barbora Mrázková,
ředitelka školy

q Chodník k 1. oddělení - před

q Chodník k 1. oddělení - po

PODĚKOVÁNÍ OD DĚTÍ
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Chtěly bychom velice touto cestou poděkovat za finanční
dary firmě DAKO-CZ, AS, Elektropoli Czech Republic, Kovolis Hedvikov Třemošnice, obcím Biskupice, Kněžice, Bousov,
Lipovec a Žlebské Chvalovice.
V rámci celkové získané částky 43000,- Kč bylo do současné
doby zakoupeno prohazovadlo a kladina od firmy REVO hřiště,
které odborná firma umístila na školní zahradě a děti tyto prvky využívají při pobytu venku, ale i o plánovaných projektech
mateřské školy, jako je například Den dětí. Z důvodu nárustu
alergických dětí jsme z finančních darů nakoupili na každé oddělení čističky vzduchu v kombinaci s ionizátorem. Ke zlepšení výuky a prožitkového učení byly z darů nakoupeny klávesy
a kytara.
Bez vaší spolupráce bychom kráčely velmi pomalu a byly
na začátku, s vaší pomocí jdeme pomalu k vysněnému cíli
v podobě školky, která nám poskytne zázemí a podněty, které
nás rozvinou a zlepší naše prostředí.
Děkujeme.
Za spokojené děti a zaměstnance mateřské školy
Mgr. Bc. Barbora Mrázková, ředitelka mateřské školy
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q Cesta k ohništi - před

q Cesta k ohništi - po

Mateřská škola Ronov nad Doubravou
U Školky 470
53842 Ronov nad Doubravou
tel: 464 600 434 email: msronov@seznam.cz
www.msronov.cz
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Ovoce, zelenina a mléko do škol
Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.
Od letošního školního roku
dostávají všichni žáci zdarma
různé druhy ovoce, zeleniny
a neochucené mléko.
Součástí tohoto projektu
jsou od 1. 8. 2014 na základě
Nařízení vlády č. 478/2009 Sb.

na dlani

Požární ochrana očima dětí 2018

i několik ochutnávkových košů
mléčných výrobků.
Každá třída si se zpracováním surovin a výrobků poradila po svém. Většinou žáci
poznávali jednotlivé druhy
ovoce a zeleniny podle chuti,
hmatu i zraku, učili se jejich
názvy v cizím jazyce, dělali
se svými vyučujícími ovocné

Úspěchy žáků ZŠ Ronov n. D.
ve výtvarných soutěžích
Žáci naší školy se velmi úspěšně zapojili do těchto výtvarných
soutěží, za což jim patří velké poděkování:

Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice

Tereza Daruová z 9. tř. získala čestné uznání v Mezinárodní výtvarné soutěži Lidice. Protože mezinárodní organizace
UNESCO vyhlásila desetiletí 2018-2028 Mezinárodní dekádou
vody pro trvale udržitelný rozvoj, rozhodli se organizátoři soutěže
zvolit jako hlavní téma 46. ročníku soutěže: VODA (nad zlato).
Terezka uspěla v obrovské konkurenci, neboť do soutěže bylo zasláno 27 000 plošných prací.

Jirkovská paleta

Také v letošním roce se žáci
naší školy zapojili do literární a výtvarné soutěže Požární
ochrana očima dětí a získali významná ocenění.
V okresním kole výtvarné
soutěže – kategorie ZŠ 2 – získala Klára Skokanová z 5.
třídy 2. místo. V kategorii ZŠ
3 – se na prvním a třetím místě umístila Marie Dostálová
(7. tř.) a Michal Budiš (7. tř.).
V kategorii ZŠ 4 byla Nikoleta
Ciobanu (9. tř.) první, Vendula
Hlavičková (9. tř.) druhá.

v platném znění i Doprovodná
opatření. Firma, která nám ovoce a zeleninu pravidelně dodává, upřednostnila Doprovodná
opatření formou ochutnávkových košů ovoce a zeleniny,
které jsme objednali společně
se vzdělávacím materiálem.
Hodnota
Doprovodného
opatření je stanovena v bodech.
Každá škola má počet bodů
podle počtu žáků přihlášených
do projektu Ovoce a zelenina
do škol.
V rámci projektu Mléko
do škol jsme získali zdarma

saláty a zeleninové pomazánky, na kterých si pak všichni
společně pochutnali. Některé
třídy použily suroviny k zhotovení různých trojrozměrných předmětů, zvířat, rostlin
a podobně. Vzniklé výrobky
byly sice krásné a nápadité,
ale už ne bohužel k jídlu. Žáci
vymýšleli i recepty zdravé výživy.
Akce se velice vydařila.
Žáci si užili jiné vyučovací
hodiny, spolupracovali a něčemu novému se také přiučili.
Za ZŠ H. Mojžíšová

V literární části kategorie L 3
porota ocenila druhým místem
Andreu Salfickou z 9. třídy.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro všechny
oceněné žáky uspořádalo slavnostní předávání cen, a to v Hasičském muzeu v Kočí.
Všem našim úspěšným žákům srdečně blahopřejeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Za ZŠ I. Trnková
a H. Mojžíšová

Poznávací přírodovědná soutěž
Na přírodovědném kroužku
se 26 žáků 3. - 9. ročníku připravovalo na poznávací přírodovědnou soutěž. V polovině
května se konalo školní kolo.
Soutěžící měli za úkol poznat
80 - 120 druhů rostlin, živočichů, hub, nerostů, hornin a určit
chráněné druhy.
Ve dnech 29. 5. a 30. 5. 2018
proběhlo v Hlinsku okresní
kolo přírodovědné poznávací soutěže. Této soutěže se
z naší školy zúčastnilo 6 žáků
z 1. stupně a 6 žáků z 2. stupně.
Žáci poznávali celkem 60 až
120 různých druhů rostlin, živočichů, hub, hornin a nerostů.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. V kategorii A (3. třída)
obsadila Natálie Koubová

4. místo, Petra Vomáčková
7. místo a Nela Filková
11. místo, v kategorii B (4.5. třída) se umístila Nikola
Šrámková na 1. místě, Anna
Koutná na 4. místě a Ondřej
Růžička na 8. místě. V kategorii C (6.-7. třída) získala Tereza Koubová 1. místo, Simona Čevelová 2. místo a Serhiy
Lyashko 3. místo. V kategorii
D (8.-9. třída) obsadila Sára
Šimůnková 5. místo, Tereza
Daruová 10. místo a Tereza
Plevová 11. místo. Naše škola
získala 1. místo v kategorii C,
2. místo v kategorii B a 3. místa v kategoriích A a D.
Ilona Spěváková
a Iva Trnková

Mladý zahrádkář
Dne 3. 5. 2018 se 6 žáků naší
školy účastnilo okresního kola
soutěže „Mladý zahrádkář“,
které se konalo v Hlinsku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
V kategorii A mohli soutěžit
žáci 2. až 6. ročníku a v kategorii B žáci 7. až 9. ročníku.
Soutěžící museli řešit písemný
test a měli za úkol poznat 40 až
60 planě rostoucích, okrasných,
léčivých, ovocných, či zelinářských druhů rostlin. Soutěžní
otázky vycházely z pěstitelské
teorie a praxe, ze základů botaniky, ovocnářství, zelinářství,
květinářství, ochrany přírody
a péče o životní prostředí. Naši
žáci reprezentovali ronovskou
školu opravdu vzorně. V kategorii mladších žáků se Tereza

Koubová ze 6. tř. umístila
na 1. místě, Simona Čevelová
ze 6. tř. na 2. místě a Nikola
Šrámková z 5. tř. na 3. místě.
V kategorii starších žáků Martin Vančura z 9. tř. obsadil
1. místo., Serhiy Lyashko
z 9. tř. 2. místo a Sára Šímůnková z 8. tř. 3. místo. Tereza
Koubová a Martin Vančura
zároveň získali zvláštní cenu
za nejlepší poznávačku a Nikola Šrámková za nejmladšího účastníka akce. Tereza
Koubová a Serhiy Lyashko
postupují do národního kola
v Šumperku. Zde budou absolvovat nejen soutěžní část, ale
i zážitkový program, který jim
bude odměnou za jejich úsilí.
Iva Trnková

Poděkování firmě Culka & Sadlik
Na začátku školního roku vyhlašuje naše základní škola
SOUTĚŽ VE SBĚRU PLASTOVÝCH KELÍMKŮ. Žáci si kelímky shromažďují po celý rok doma a u příležitosti Dne Země
je přinesou do školy. Množství kelímků každý rok přibývá,
takže třídění těchto plastových obalů se díky této akci rozšířilo
do povědomí široké veřejnosti. Velké poděkování patří místní
firmě Culka & Sadlik, která nám již po několik let kelímky
zdarma odváží do Transformu Bohdaneč k dalšímu zpracování.
Velmi si této pomoci vážíme. Bez ní bychom si nemohli dovolit
tuto soutěž pořádat.
Za ZŠ Iva Trnková

Nikoleta Ciobanu z 9. třídy
získala 1. místo v kategorii žáků
6. – 9. třídy ZŠ v XXVI. ročníku
celostátní výtvarné soutěže JIRKOVSKÁ PALETA. Pro tento
ročník bylo vybráno velmi aktuální téma „Lidé všech národů“.
Letošní ročník obeslalo 31 škol,
které zaslaly 323 výtvarných prací
plošných, prostorových a keramiku. Není divu, že Nikoleta zvítězila, protože její výtvarné dílo „Afričanka s dítětem“ uchvátilo snad
každého, kdo jej zhlédl.

Ovoce a zelenina, které rádi jíme

Žáci 5. třídy se úspěšně zapojili do regionální výtvarné soutěže Chrudimska a Hlinecka „Ovoce a zelenina, které rádi jíme“.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 19. 4. 2018 v Kulturním
domě Zaječice. V kategorii žáků 4.-5. ročníku se z naší školy na
1. místě umístila Tereza Novotná, na 2. místě Nikola Šrámková
a čestné uznání získala Klára Skokanová.

Od jara do zimy

Klára Skokanová z 5. tř. získala 2. místo v kategorii žáků
4. a 5. třídy v regionální výtvarné soutěži „Od jara do zimy“,
kterou vyhlásila Základní škola Třemošnice. Vernisáž výstavy soutěže a slavnostní vyhodnocení proběhlo 9. 5. 2018 v Galerii v Třemošnici.
Za ZŠ I. Trnková

FLORISTICKÁ SOUTĚŽ
Dne 11. 4. 2018 proběhlo
v Hlinsku okresní kolo floristické soutěže. Z naší školy se
této soutěže zúčastnilo 6 děvčat
z 2. stupně – Tereza Plevová,
Tereza Daruová, Lucie Bromová, Nikola Kučerová, Sára
Chromková a Tereza Koubová. Dívky měly za úkol vytvořit dvě kytice, jednu vázanou
do ruky a druhou naaranžovanou do floristické hmoty. Porotci to neměli s hodnocením vůbec jednoduché,
protože rozdíly
mezi jednotlivými
výtvory
byly minimální
a opravdu záleželo na subjektivním názoru
každého z nich.
Takže jak to
všechno dopadlo? Tereza Plevová se umístnila na krásném
1. místě, na
5. místě byla
Tereza Daruová,
Sára Chromková
obsadila 6. místo, Tereza Koubová 7. místo,
Lucie Bromová

15. místo a Nikola Kučerová
16. místo z celkového počtu
19 účastníků. Sára Chromková ze 6. tř. reprezentovala naši
školu v Zemském kole floristické soutěže, které se konalo
25. 5. v Praze. Sára, i když patřila mezi nejmladší účastnice,
tak si vedla velice dobře a získala 6. místo v kategorii žáků.
Rozhodně jí patří poděkování
za reprezentaci školy v tak náročné konkurenci. Iva Trnková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
RONOV NAD DOUBRAVOU
Chittussiho náměstí 153
tel: 469 690 231
email: jmirejovska@zsronov.cz
www.zsronov.cz
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Chrudimsko-Havlíčkobrodská DNA studie

bezplatný zápis zájemců
Vážení krajané, chcete-li si vyzkoušet medicínu 21. století, bydlíte-li trvale v okrese Chrudim nebo Havlíčkův Brod a je-li Vám 18 – 108 let, máte štěstí. Tým vědců z Univerzity Karlovy Praha, pod vedením rodáka z Lipovce v Železných horách
- RNDr. Emanuela Žďárského, CSc. -, hledá soubor 3333 dobrovolníků do zdravotnické studie. Přihlášení už nemůže být jednodušší: jednoslovným mailem/sms ve tvaru „STUDIE“ na studie@
centrum.cz, nebo 775112004. Na Váš mail/sms vědci zareagují,
vysvětlí vše potřebné, osobně si přijedou pro vzorek slin, odpoví
na vaše dotazy, nebudete-li spokojeni, nemusíte do studie vstoupit,
ale i po vstupu z ní můžete kdykoliv odstoupit. Ze vzorku budou
určeny jen dvě vlohy: k náhlému srdečnímu selhání (muži) a dědičné rakovině prsu a vaječníků (ženy). Tyto vlohy má asi každý
stý. Výsledek bude všem sdělen a nalezení nosiči zmíněných vloh
obdrží radu, jak vlohu udržet na uzdě, i nabídku detailní analýzy
a vyplnění dotazníku. Mohou tak získat odměnu 1 000Kč. Vědecky
pak bude sledováno, jaké další faktory spoluúčinkují při projevu
vloh na zdravotní stav i jak vlivu vlohy co nejlépe zabránit. Více
najdete na www.studie.mozello.com.
Náhlé srdeční selhání i u vrcholových sportovců přímo při výkonu sportu viděl v televizi asi každý. My jsme v roce 2014 narazili na vlohu genu SNTA1 u mladého hokejisty přestupujícího
do extraligového týmu. Při přestupu podstoupil speciální EKG
a při „zápřahu“ se mu začal srdeční tep jakoby rozbíhat, hrozil kolaps. Totéž jsme zjistili u několika dalších osob se stejnou vlohou,
vždy to byli muži. Speciální EKG se neměří každému, my na to
jdeme z druhé strany: chceme vyhledat asi 30 osob s vlohou, natočit jim „zápřahové“ EKG a sledovat, zda v jejich rodinách už
SNTA1 vloha neřádila, případně co ji ovlivňuje. Patrně to bude
stáří, ale popsány jsou i případy srdečního kolapsu mladíků i seniorů při dlouhodobé únavě, náhlém leknutí, rozčílení, vypjatých
rodinných vztahů a podobně. O rakovině prsu a vaječníků se není
třeba rozepisovat. Ani tady nechceme čekat, až jistá BRCA1 vloha
ženy přepadne (nosička téhle vlohy téměř jistě nemocí onemocní),
ale předběhnout ji – podobně jako Angelina Jolie -, která ovšem
za to zaplatila velké peníze, zatímco u nás je test zdarma, dokonce
s odměnou.
Bezpečnost vzorků, osobních a zdravotních dat. Máme v ruce
soudně znalecký posudek a ten říká: tak jak je studie nastaveno – tj.
s anonymizací vzorku i dat nemůže být bezpečnost větší. Na papír
plivnete, vysušíte a připíšete kontakt (mail, nebo telefon) na zaslání výsledku. Já jediný papír s kontaktem rozstřihnu a na obě části
napíši vnitřní kód. Vzorek s kódem poputuje do laboratoře a ten
s kontaktem do zvláštního sešitu. Bez elektronické databáze není
co zcizit, leda sešit, ale na ten si sednu a nikomu jej opravdu nedám
. Účastníci mohou být bez obav. Jsem soudní znalec a na souběžně rozdávaný letáček (tento text je určen do místních tiskovin)

dávám své kulaté razítko, že jsem vše podrobně prověřil a osobně
za to ručím.
Co se bude dít dále? Vyčkáme, jak dopadne první kolo. Je možné, že se nepovede. Mezi lidmi totiž panuje neodůvodněný strach
z DNA testů a z prevence samé. Povědomí „Radši to nevědět, nějak
to kdyžtak s tou nemocí zkoulíme“ je velká chyba. Já pracuji v klinické genetice 33 let a nikoho, komu by DNA prevence ublížila,
neznám. Naopak, řešit až na místě, jestli zkolabovaný je SNTA1
arytmik, má protrženou aortu, nebo něco jiného, ho může stát život. Stejně tak u rakoviny prsu nebo vaječníků. Má-li žena nepřítele (vlohu) před sebou, ví co s ní a na nemoc nezemře. Přepadne-li
ji během života ze zálohy a odhalí ji náhodně, nebo až mamografií,
je už šance půl na půl, možná i menší. Pokud by se studii povedlo odstartovat, v rámečku níže jsou další vlohy-nemoci, které má
v hledáčku.
Je někde ve světě nějaká podobná studie? Ano vzory jsou.
Podobná Framinghamská studie v USA odhalila kdysi vztah cholesterolu a infarktů, ale my bychom měli proti Framinghamu velkou
přednost – jednolitou populaci s mnohatisíciletou historií osídlení
s Kelty v Nasavrkách počínaje. Jsem si jist, že pokud se Vás - krajany podaří oslovit, najdeme světově unikátní data, tím i prostředky
jak rozšířit prevenci na všechny obyvatele obou okresů – tedy jak
najít všech 2000 SNTA1/BRCA1+ mužů a žen a současně tak učinit z našeho kraje jedno z nejzdravějších míst v České republice.
červen 2018, Praha – Lipovec - Březinka
RNDr. Emanuel Žďárský, CSc.
Další prevenovatelné vlohy nemoci:
• Silniční nehodovost
• Dědičná trombóza
• Antikoncepční a klimakterický FV:Leiden
• Alzheimerova nemoc
• Nevyléčitelné nemoci dětí a mladých (cystická fibróza, spinální atrofie, syndrom náhlé smrti dítěte aj.)
• Obstrukční nemoc plic
• Osteoporóza
• Předčasná slepota seniorů
• Diabetes
• Rakovina plic, slinivky a melanom – volná DNA
• Infarkt a mrtvice
• Rakovina prostaty a tlustého střeva
• Zvládání psychického stresu
• Ženská i mužská neplodnost
Vyskytla-li se některá z uvedených nemocí ve Vašem
rodokmenu, neměli byste s přihláškou váhat.

Koutek na hraní pro rodiče s dětmi

Nový rybník navštívil opět
po roce vodník Oulička
V neděli 10. června se v našem městě uskutečnilo již čtvrté
vodnické putování. Příjemná procházka po Novém rybníku byla
opět plná překvapení. S prezencí účastníků se začalo ve dvě hodiny odpoledne na paloučku „Mělčina“. A dětí se sešlo opravdu
mnoho – bezmála sedmdesát, což je pro naši komisi ta největší
odměna. Díky velké pomoci Svazu žen se nám podařilo připravit celkem dvanáct stanovišť. Malí návštěvníci se v průběhu
dobrodružné cesty setkali s různými vodními a pohádkovými
bytostmi, u kterých plnili rozmanité úkoly za sladkou odměnu.
Na konečné zastávce u stavidla je přivítal slovutný vodník Oulička. Ten děti obdaroval sladkým koláčkem. Putování bylo zakončeno opékáním špekáčků na připraveném ohništi. Děkujeme všem, kteří se na přípravách a organizaci podíleli a také vám
všem, kteří jste se nezalekli bouřkových mraků a přišli jste nás
podpořit. Náš obrovský dík patří cukrárně Sladké Fialky, která
pro nás napekla pravé vodnické muffiny a hospůdce U Vavřince
za špekáčky a občerstvení v cílové stanici. Za rok na viděnou.
Vokurko
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Rodinné centrum Ronov nad Doubravou

Náš ronovský dětský
koutek je od června tohoto
roku přejmenován na Rodinné centrum Ronov nad
Doubravou. Rodinné centrum jako takové funguje pod
záštitou Charity Pardubice, MPSV a podpory města Ronov nad
Doubravou, za což jim děkujeme.
Rády mezi sebou přivítáme maminky (tatínky, babičky, dědečky) se svými dětmi ve věku od narození až do předškolních let,
každé úterý a čtvrtek od 9:00 do 11:30 v Galerii A. Chittussiho.
Rodinné centrum nabízí otevřený prostor pro vyžití dětí, jejich
seznámení s kolektivem vrstevníků, odpoutání maminek od stereotypu rodičovské dovolené, sdílení radostí a strastí rodičovství.
Nově ve spolupráci s městskou knihovnou budeme pořádat tematické přednášky nejen pro rodiče s dětmi.
O prázdninách bude nás provoz částečně omezen, ale zato nás
čekají výlety do žlebské obory za zvířaty a začátkem srpna koníci
ve Žlebských Chvalovicích na Statku u Holcmanů.
Za RC Ronov nad Doubravou se na Vás těší, Tamara a Dana.

Pěvecký sbor ZŠ v Ronově nad Doubravou
„Ronováčci zpěváčci“
Hudební oddíl TJ Sokol
S blížícím se koncem školního roku nastal čas rekapitulace
prolínajících se hudebních aktivit pěveckého sboru i hudebního oddílu TJ Sokol. V letošním
školním roce se nám podařilo
připravit celkem tři programy – vánoční, jarní – aprílový
a červnový. Ronováčky zpěváč-

pak 26. června v rámci školní
oslavy spojené se slavnostním
oceňováním úspěšných žáků
ZŠ a do třetice se za zpěvu,
zvuků fléten, houslí a trubky
rozloučíme s letošním školním
rokem na Lichnici, kde v pátek,
29. června uvítáme Královničku Železných hor. Po příjezdu

ky, jak si pěvecký školní sbor
při místní ZŠ říká, doprovázejí
muzikanti z hudebního oddílu,
který již od roku 2014 organizuje ronovský TJ SOKOL.
Cvičiteli hudebního oddílu
jsou Kateřina Andršová a Karel Rais. Červnový program je
tematicky zaměřen na oslavy
letnic a svatojánských svátků.
Ronováčci zpěváčci nacvičili
pod vedením Kateřiny Andršové pásmo lidových písní.
Pěvecký sbor doprovodí flétnistky z hudebního oddílu
a jako hosté také sestry Adélka
Blažková na housle a Vaneska
Blažková na trubku. Program
předvedou malí muzikanti
celkem třikrát – na Svatojánském jarmarku dne 23. června,

Královničky na koni a její korunovaci bude následovat pestrý program. Jeho součástí bude
ochutnávka různých typů koláčů jako připomínka tzv. koláčových svátků a výstava věnovaná
hrdince knihy místního rodáka
Kuzmy Novotného „Kačenka
Markytánka“. Pro děti i dospělé je připravena dílnička předení na kolovratu a práce s vlnou,
které se ujme paní Ruth Junová.
O staročeských letnicích, koláčových svátcích i evangelících
ze Železných hor si s námi bude
povídat čáslavská evangelická
farářka Drahomíra Havlíčková
Dušková. Začátek akce bude
v 15:00 hod. v areálu Lichnice.
Srdečně všechny zveme.
Mgr. Kateřina Andršová

ZUŠ MEŘMANŮV MĚSTEC
Milí čtenáři,
školní rok utekl jako voda
a naše žáčky čekají velké
prázdniny. Přijímací zkoušky
pro přijetí ke studiu do ZUŠ
od září 2018 proběhly první týden v červnu. Výsledky novým žáčkům přijdou
poštou nejdéle první týden
v červenci. Pakliže by váš
syn/dcera nebyl/a přijat/a,
nezoufejte, velký odliv žáků
je v ZUŠce i v září, kdy studenti dostávají nové rozvrhy
a někteří se musí ještě odhlásit v září, a tím uvolní místo novým zájemcům. Nyní
jen malé ohlédnutí za květnovými akcemi. Vrcholem
měsíce se stalo ZUŠ Open
M. Kožené, které pro diváky
připravily všechny vyučované obory. Výtvarníci, krom
ukázek prací žáků měli pro
diváky připraveny výtvarné
dílny, které byly po celou
dobu akce plně vytíženy.
Za přípravu patří velké díky
J. Pirklové a M. Krampotové. Několik ZUŠkových
souborů vystoupilo na krásně nasvíceném podiu a užily
si „ta prkna, která znamenají
svět“, velké díky za jejich
přípravu patří J. Pospíšilovi,
M. Štědroňovi, M. Vítovi
a H. Tomiškové. Tanečníci
ukázali dvě své choreografie,
které budou k vidění i na Galavečeru tanečního oboru.

Gratulace za jejich přípravu
patří T. Morchové.
V neposlední řadě velice
děkujeme rodičům za celoroční trpělivost, spolupráci
a ochotu. Tanečníci postoupili na okresním a krajském
kole až na Mistrovství republiky, které se konalo v neděli
27. 5. Ronov reprezentovala taneční skupina Ready,
která se stala 2. vicemistry
ČR, skupina Mega Magic
z H.Městce zde vybojovala
1. vicemistry ČR a nyní velké
fanfáry, tanečníci ze skupiny
Maxi Magic z H. Městce se
stali mistry republiky. Velikánské díky patří pedagožce
T. Morchové, T. Hluchníkové, žákům a opět vám rodičům za ochotu a podporu.
V Ronově nad Doubravou
se 29. 5. uskutečnil Jarní
koncert, který si diváci i muzikanti užili se vším všudy
na zahradě za Chittussiho galerií. Za přípravu velice děkujeme pedagogům i žákům.
Do začátku prázdnin nás ještě čeká Galavečer tanečního
oboru v Pippichově divadle
v Chrudimi, pěvecká soutěž
Skutečský slavík a Ronovský jarmark. Nyní již všem
krásné prázdniny a těšíme
se na nové i stávající žáčky
v září 2018.
Za ZUŠ
Mgr. Kristýna Vašková
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Společenská kronika

TÉMĚŘ VŠECHNY
KAŠTANY MAJÍ SVÉ RODINY

Narodily se:
Anna Šoubová, Ronov n.D. 101
Yvona Egidy, Ronov n.D. 354
Marie Ptašková, Ronov n.D. 549
Životní jubileum oslavili:
Marie Mrázková, Moravany 30 			
Josef Kořínek, Moravany 45				
Josef Zita, Ronov n.D. 460				
Marie Bahenská, Ronov n.D. 187			
Ing. Jan Skalla, Ronov n.D. 197			
Josef Černík, Ronov n.D. 267				
Ing. Svatopluk Auf, Ronov n.D.			
Stanislav Filka, Ronov n.D. 271			
Karel Mercl, Ronov n.D. 218				
Josef Pejřil, Ronov n.D. 152				

Vážení přátelé, kaštanáři,
veřejné kaštanové sázení v Ronově se opravdu povedlo, počasí
nám přálo, všechno klaplo, asi i nad naše očekávání. Zejména mě
potěšila pozitivní reakce obyvatel Ronova a hojná účast na místě.
Téměř všechny stromy mají své kmotry a kmotřičky, pamětní listy
jsou rozdány. Vysadili jsme celkem 52 stromů, krásná práce!

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

Všem vám chci tímto poděkovat za skvělou součinnost, Vojtovi Halámkovi a ing. Vágnerové za profesionální odbornou pomoc.
Náš projekt může (a jistě bude!) takto krásně pokračovat, alespoň
máme záminku se znovu potkávat a přemýšlet, co se dá pro Ronov
dále udělat, jaké další lokality se dají zkulturnit atd.
Na řadě je teď lokalita V zahrádkářské kolonii, kterou lze projekčně připravit ještě během tohoto roku, a v roce 2019 si zde můžeme jarní výsadbu pro velký úspěch zopakovat. Lokalitu Nový
rybník můžeme ještě letos na podzim doplnit o pár dalších stromů
jako pokračování započaté aleje podél budoucí cesty.

Zlatou svatbu v kruhu rodinném oslavili
Josef a Marie Veselých, Ronov n.D. 403
Zemřeli:
Irena Jelínková, Ronov n.D. 561 ve věku 60 let
Stanislav Nesládek, Ronov n.D. 34 ve věku 61 let
Bohumila Bobková, Ronov n,.D. 273 ve věku 78 let
Eliška Kutílková, Ronov n.D. 469 ve věku 79 let
Josef Jedlička, Ronov n.D. 206 ve věku 81 let
Milada Němcová, Ronov n.D. 3 ve věku 84 let
Václav Vraný, Ronov n.D. ve věku 85 let

Pokud by se chtěl někdo o kaštanovníku a jeho pěstování dovědět více, odkazuji na webové stránky www.jedlykastan.cz, kde je
to všechno pěkně a srozumitelně popsané. Pokud by si někdo pro
soukromou výsadbu chtěl kaštanovníky koupit, tak odkazuji např.
na zahradnictví Spomyšl nebo zahradnictví Kruh. Michal Pátek

SPOZ
Tímto děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za návštěvu a dárek k mým narozeninám. Zároveň děkuji pí Mgr. Auersvaldové za velmi příjemné odpoledne. 			
Josef Zita
Děkuji MěÚza květinu a dárek k mým narozeninám a členskám SPOZ za milou návštěvu.
Marie Bahenská
Děkuji Městskému úřadu a SPOZu v Ronově nad Doubravou
za blahopřání a krásný dar k mým 80. narozeninám. Velmi mne
potěšila milá návštěva paní Semrádové a paní Pavlíkové.
Josef Černík
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání a dárek k mým
narozeninám a také milou návštěvu paní Pavlíkové a Růžičkové.
Stanislav Filka
Děkujeme MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání, dárek a květinu k naší zlaté svatbě. Také děkujeme pí Semrádové a pí Růžičkové za velmi hezké blahopřání.
Marie Veselá a Josef Veselý
Rád bych poděkoval touto cestou MěÚ a SPOZ v Ronově n.D.
za blahopřání a dar k mým naroze-ninám. Bylo mi velmi milé posedět a zavzpomínat na Ronov s paní Marií Semrádovou, které tímto
také moc děkuji.
			
Josef Pejřil

Buďme k sobě navzájem ohleduplní!
Tak jako každý rok, i letos nám začala letní sezona.
Tento rok o něco dříve. S tímto obdobím je spojená i údržba zahrad, příprava dřeva na zimní období, večerní grilování apod.
Po zimě se do svých letních příbytků vrací chalupáři a chtějí
mít vše kolem svých domečků jak z ažúru. Jsem si vědom, že
při současném pracovním nasazení v týdnu toho člověk kolem
domu moc neudělá, takže mu pak zbývá pro tuto činnost pouze
sobota a neděle. Zároveň si uvědomuji, že většina lidí nemá
platy jako v Německu, aby si mohli zaplatit provedení údržby
okolo domu v průběhu týdne. Na druhou stranu zde byla určitá nepsaná pravidla, kdy byl dodržován klid v průběhu svátků
v neděli či v době sobotního oběda. Nemyslíme si, že je dobrým řešením vydávání striktních vyhlášek, které přináší spíše
nevraživost mezi lidmi.
Vše má ale své řešení. Je to ohleduplnost, korektnost
a především vzájemná slušnost zúčastněných stran, která
povede k tomu, že se nám v našem městě bude žít hezky
a spokojeně.
Výzva zastupitelů

Nařízení GDPR v pěti bodech

Co? Proč?
Tzv. nařízení GDPR je ucelený systém ochrany dat. Jeho cílem
je zajistit vyšší míru ochrany při nakládání s osobními údaji fyzických osob. Osobními údaji jsou v tomto případě veškeré údaje,
které umožňují identifikovat fyzickou osobu – nikoliv tedy pouze např. rodné číslo, ale též jméno a příjmení, adresa, datum narození, pohlaví, osobní stav, ale též například fotografie, IP adresa,
údaje o zdravotním stavu a řada dalších.
Kdo?
Nařízení se vztahuje na všechny, kdo nakládají s osobními údaji
fyzických osob. V praxi se tak jedná zejména o zaměstnavatele
ve vztahu k zaměstnancům, fakticky všechny podnikatele (obchodní korporace, OSVČ) ve vztahu ke klientům a obchodním
partnerům, e-shopy a weby ve vztahu k uživatelům, neziskové
a další organizace ve vztahu k členům, SVJ a družstva ve vztahu
k vlastníkům bytů/nájemníkům, veřejnou správu, nemocnice či
školy ve vztahu k občanům a další.
Kdy?
Nařízení nabylo účinnosti dnem 25. května 2018. Od tohoto data
by tedy měli všichni, kdo nakládají s osobními údaji fyzických
osob, přijmout potřebná opatření.
Jak?
Co je tedy třeba udělat? V první fázi doporučujeme zpracování
základní analýzy toho, s jakými údaji daný subjekt (tzv. správce či
zpracovatel) vlastně nakládá a z jakého důvodu. Po vyhodnocení

USNESENÍ z 29. Jednání zastupitelstva
města Ronov nad Doubravou,
konaného dne 10. 5. 2018

zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v užším řízení dle dokumentu Závazné pokyny pro
zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
s názvem „ČOV a kanalizace Ronov nad Doubravou“ a na základě doporučení hodnotící komise pověřuje starostu města –
Ing. Marcela Lesáka, k podpisu rozhodnutí o výběru dodavatele – „Společnost Ronov nad Doubravou“, se sídlem Vážní 456,
503 41 Hradec Králové, účastníci: VCES a.s., Na Harfě 337/3,
190 05 Praha 9, IČ: 26745673 a STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ,
s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice, IČ: 25075543.

A/ SCHVALUJE
Č. Z – 349/29/2018 Schválení výsledku výběrového řízení
na zakázku „ČOV a kanalizace Ronov nad Doubravou “ Zastupitelstvo města Ronov nad Doubravou schvaluje výsledky

Č. Z – 350/29/2018 Smlouva o dílo s dodavatelem stavby
„ČOV a kanalizace Ronov nad Doubravou“ Zastupitelstvo města Ronov nad Doubravou schvaluje smlouvu o dílo s dodavatelem - „Společnost Ronov nad Doubravou“, se sídlem Vážní 456,

takové analýzy je pak třeba přijmout ochranná opatření na několika úrovních, zejména:
l fyzické a elektronické zabezpečení dokumentů s osobními údaji
l omezení přístupu k osobním údajům pouze na nezbytný rozsah
l oslovení dotčených osob a zajištění jejich souhlasu s nakládáním s osobními údaji – v případech, kdy je souhlasu třeba
l úprava příslušných dokumentů (pracovní smlouvy apod.)
l zpracování nařízením stanovené dokumentace o nakládání
s osobními údaji
l zasmluvnění vztahu se zpracovateli údajů
a případně učinit další potřebné kroky dle výstupů z analýzy.
Nelze se pak nadále spolehnout na jeden globální souhlas
„na vše“, jak tomu často dosud bylo. K souhlasům se zpracováním
osobních údajů je do budoucna potřeba přistupovat u každého subjektu individuálně.
Tento příspěvek měl za cíl seznámit čtenáře se základními parametry tolik obávaného nařízení GDPR. Pokud potřebujete pomoci
s jeho uplatněním v praxi, rádi s Vámi zkonzultujeme Vaše dotazy
a poskytneme potřebnou právní podporu.
Článek připravila:
Mgr. Bc. Anna Frantalová
Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt
e-mail: anna.frantalova@advokatimp.cz
www.advokatimp.cz

503 41 Hradec Králové, účastníci: VCES a.s., Na Harfě 337/3,
190 05 Praha 9, IČ: 26745673 a STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.,
Dr. Janského 411, 252 28 Černošice, IČ: 25075543. Zastupitelstvo města Ronov nad Doubravou zároveň pověřuje starostu
města k podpisu smlouvy o dílo k předmětné veřejné zakázce.
Smlouva o dílo bude podepsána za podmínek vzešlých z předmětného zadávacího řízení.
Č. Z – 351/29/2018 Smlouva o dílo na uložení kabelů veřejného
osvětlení v místní části Mladotice Zastupitelstvo města Ronov
nad Doubravou schvaluje smlouvu o dílo se zhotovitelem VČE
– montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČ:
25938746.
Č. Z – 352/29/2018 Rozpočtové opatření č. 3 / 201
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Městečko

na dlani

Skautská organizace měla trnitou cestu
Na této straně našeho zpravodaje Vám pravidelně představujeme spolek činný v našem městě, zároveň rozhovor s pamětníkem, který tomuto spolku zasvětil část svého života a ve svých
vzpomínkách nám více přiblíží jeho historii.
V tomto čísle jsme se rozepsali o skautingu v Ronově nad Doubravou. Rozhovor nám poskytli kdo jiný než František Zvěřina st. zvaný Fous a František Zvěřina ml. s přezdívkou Bobr.
Kdy a kde jste se narodil, čím
byli vaši rodiče?
Narodil jsem se 18.8.1934
v Ronově nad Doubravou
ve Školské ulici. V roce 1965
jsem postavil dům v Družstevní
ulici na místě, kde bylo hasičské cvičiště. Maminka pracovala v zemědělství, tatínek byl
slévař.
Kdy jste se stal skautem?
Skautem jsem se stal v jedenácti letech, v roce 1945.
Proč až v jedenácti letech?
Skaut byl od roku 1939
do 1945 zakázaný. Po jeho
obnovení bylo ohromné nadšení. Byli dva oddíly skautů
a skautek i dva oddíly Vlčat
a Světlušek. Jelikož jsme žádnou klubovnu neměli, tak jsme
se scházeli tak různě. Už v prvním roce jsme uspořádali tábor
na tábořišti „pod Martinem“.
Tábory hned po válce, vzpomínáte na ně?
Samozřejmě, že vzpomínám,
tenkrát to bylo pro nás ohromné
dobrodružství. V následujícím
roce jsme měli tábor ve Starých
Splavech. Byla nás parta asi 15
dětí a na tábořiště jsme jeli vlakem s naším vedoucím panem
Štroblem. Doba byla zlá, moc
jsme toho neměli. Jídlo bylo
tenkrát na lístky a s sebou si
vezli jen celtu a deku na přikrytí. Vařili jsme si sami v kotlíku,
strava byla mizerná. Ale naše
nadšení předčilo všechno.
Co překazilo vaše velké nadšení?
Bohužel ne moc dlouhé trvání. Skaut byl v roce 1949 opět
zakázaný.
I když byl skaut zakázaný,
scházeli jste se i nadále?
Je pravda, že jsme prožili
čtyři pro nás kluky nezapomenutelné roky, ale abychom
se tajně scházeli, tak to ne.
Bylo nám to samozřejmě líto.
V padesátých letech to nebylo
opravdu jednoduché.

Jaký měl skaut další osud?
V roce 1968 se opět s obrovským nadšením organizace založila. Základna měla téměř 70
členů. Vedli jsme to společně
s Jaroslavem Ubralem. Vlastní
klubovna nebyla, tak jsme se
scházeli pravidelně v hasičárně
nebo na hřišti v kabinách. Bohužel nikdo netušil, že je to jen
na dva roky.
To znamená, že skaut byl
v roce 1970 opět rozpuštěn?
Je to tak. Junácké oddíly
byly nuceny přejít do Pionýrské
organizace socialistického svazu mládeže. V Ronově se skaut
rozpustil úplně. Od války už
podruhé. Stany, celty a ostatní

majetek se poschovával po půdách a stodolách. Nezbylo nám
nic jiného než věřit, že zase přijde doba, kdy nám bude přáno.
A ta doba, jak všichni víme,
přišla.
Po sametové revoluci v roce
1989 se opět opakovala historie
a skaut se znovu z velkým nadšením obnovil. Tak jako v roce
1945 a 1968, tak i teď byla základna v Ronově velká, téměř
80 členů. Vzal jsem do rukou
vedení ve spolupráci s mým
synem Františkem a další partou nadšenců. Byly čtyři oddíly
dětí. Vytáhli jsme stany, celty
apod. a rozjeli tábory, výpravy,
hry a vše co k tomu patří.

Při tak velké členské základně muselo chybět zázemí.
Zázemí, kde bychom se mohli scházet a mít vlastní střechu
nad hlavou nám opravdu chybělo. V roce 1992 středisková
rada rozhodla stavbu klubovny.
V původním plánu byly jen dvě
místnosti bez vody a elektřiny.
Ale nakonec každý nezištně
přiložil ruku k dílu a přidal
svoje řemeslo. Díky vstřícnosti
firem a finanční pomoci Ústředního junáka v Praze se nám
podařilo koncem roku 1996
klubovnu kolaudovat. Klubovna je dodnes stále zvelebována a slouží nejen skautům, ale
i veřejnosti.

V čem vidíte důležité rozdíly v táborech vašeho dětství
a dnes.
Samozřejmě nemůžu srovnávat tábory, co se týká vybavenosti. Po válce nebylo vlastně skoro nic. Ale právě proto
jsme se museli spoléhat sami
na sebe. Museli jsme se naučit
sami sobě věřit, ale také za své
činy zodpovídat. Jako parta
jsme drželi při sobě a snažili
jsme si tábor dělat zajímavějším a užít si ho. Všechno jsme
si dělali sami, vařili v kotlíku
a můžu říct, že hlad je nejlepší
kuchař. Dnes děti čekají, co jim
kuchařky připraví až pod nos
a kdo se bude starat o to, aby
se nenudily.

Co jste měl na práci ve skautu nejraději a co vám to přineslo?
Miluji přírodu a rád jsem
pracoval s dětmi. Měl jsem zájem, aby se v Ronově něco dělo
a přinášelo mi dobrý pocit, že
dělám to, co mě baví.
Ještě několik otázek na Bobra.
Kdy vstupuje jako malý skaut
František Zvěřina ml.?
Bylo to v 7 letech v roce
1968 a můj vstup do skauta
byla naprostá samozřejmost.
Pamatuji se, jak jsme měli před
barákem hromadu krajinek přivezených z pily a dělali jsme
podsady ke stanům. Ty jsme
pak stavěli na tábořišti „pod
Martinem“. Tábor jsme si celý
stavěli sami. Kdo chtěl spát
ve stanu, tak si ho musel postavit. Smůla pro mě byla, že jsem
ve skautu neměl příležitost prožít celé dětství.
Po roce 1989 sis to vše vynahradil.
Všechno se rozjelo na plné
obrátky. Byla spousta nadšených
lidí a hlavně dětí. Tábory jsme
ze začátku dělali bez kuchařek.
Táta vymyslel kuchařskou knihu,
ve které měly děti od maminek
potvrzeno, jaké jídlo umí uvařit
a podle toho se sestavoval jídelníček a služby v kuchyni. Dnes
už to takhle nefunguje.
Tři roky byl ronovský skaut
pod chrudimským vedením.

Pak přešel pod vedení v Kutné
Hoře.
Tohle skautské nadšení vydrželo?
Zájem postupně upadal. Přišla doba, kdy zájem dětí strhly
počítače a telefony. Dnes raději
hrají bojovku online na počítači, než by vyzkoušely vlastní síly při bojovce v přírodě.
Od toho se i odvíjí šikovnost
dětí. Dříve se nikdo nepozastavil nad tím, když si kluci vzali
sekeru a šli na dříví na táborák.
Dnes většina kluků nikdy nedržela sekerku v ruce. Stává se, že
první otázka na tábor je, zda je
tam wifi, jestliže není, tak nikam nejedou.
Jaký je ronovský skaut dnes?
Dnes má základna 32 členů.
Děláme spousty akcí pro širokou veřejnost. Tou největší je
Odemykání Doubravy, které

se zúčastňuje až 1000 vodáků.
Na podzim Zamykání Doubravy. Dvakrát do roka Fichtl-jízdu, spoustu cyklovýletů, Slet
železnohorských čarodějnic,
Drakiádu, Doubravu bez odpadků a mnoho dalších akcí,
na které jsou všichni srdečně
zváni.
Jak to vidíš se skautingem
do budoucna?
I v Americe čelili velkému
odlivu členů s nástupem počítačů. Avšak oddíly se jim už
začínají znovu naplňovat. Celosvětově se šíří trend návrat
k přírodě. Nebude to hned,
možná to ještě 10 – 20 let potrvá, ale lidé a hlavně děti si cestu
k přírodě zase najdou.
Děkujeme za rozhovor a přejeme do dalších let pevné zdraví
a mnoho životního elánu. Stanislava Smolová a Dušan Holas.

PLÁN AKCÍ RONOVSKÝCH SKAUTŮ NA ROK 2018
28.6.- 4.7.
Cyklo-Šumava
Letní tábor
15.9.
Chrudimka pod Sečí
21.-23.9.
Cyklovýlet - Putování za vínem
28.9. Tři jezy
30.9.
Cyklovýlet - K ústí řeky Doubravy
6.10.
Podzimní Fichtl sraz
13.10.
Doubrava bez odpadků
27.10.
Zamykání Doubravy
4.11.
Drakiáda
14.12. Vodácké posezení
26.12.
Expedice Krkaňka
31.12.
Silvestrovská plavba

Stručná historie střediska Junáka v Ronově nad Doubravou
Historie střediska Junáka s názvem Doubrava, podle naší řeky,
sahá až do roku 1937. Založila ji parta pěti kamarádů. Poslední
žijící zakládající člen Zdeněk Sejček, dále Jaroslav Dus, Jaroslav
Turek, Jaroslav Kincl a Kurt Robinson.
Činnost organizace byla několikrát násilně přerušena válkou
a politickým režimem. V roce 1989 s několika staršími členy
z roku 1968 – 1970 se začíná intenzivně obnovovat středisko.
V dubnu 1990 se poprvé schází v pronajatých prostorách hasič-

ské zbrojnice k nové činnosti. Zakládají se dětské oddíly a družiny.
Co ale schází, je vlastní klubovna. Ještě několikrát se oddíly stěhují. V roce 1992 středisková rada rozhoduje o stavbě nové klubovny
na pozemku, který věnoval OÚ v Ronově n.D. Z finančních důvodů původně jen dvě místnosti bez elektriky a vody. Tato stavba
roste díky starším členům a několika příznivcům našeho střediska.
Po čtyřech letech se podařilo tuto stavbu dokončit. Od té doby se
klubovna stále vylepšuje a upravuje do dnešní podoby. Činnost
spočívá v pravidelných schůzkách chlapců a děvčat, výpravách
do blízkého a vzdáleného okolí, pořádání různých akcí pro veřejnost a každoročního střediskového tábora.

Skauting je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova
a sebevýchova dětí a mladých lidí. Jeho členové se nazývají
skauti. Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí
a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti,
přírodě a celému lidskému společenství.
Do Skautu mohou chodit od těch nejmenších, což jsou vlčata a světlušky, i ti starší, což jsou skauti a skautky. Děti se
zde naučí jak vázat uzle, jak si poradit v bezradných chvílích
a jak se chovat s úctou jiným lidem.
Junák – český skaut, z. s. je česká skautská organizace.
Junák je původně český ekvivalent pro mezinárodní označení skaut. Dnes se používá pouze jako název organizace.
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Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Jedna rodina z Ronova nad
Doubravou a dalších padesát
šest rodin z Chrudimska již
dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž
se dítě potýká s vážným
onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců
– Dobrých andělů – mohou
všechny těžkosti zvládat lépe
alespoň po finanční stránce.
Pomozte najít další rodiny,
které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že
u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato
informace co nejvíce rozšířila,“
říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Ně-

kterým rodinám poradí lékaři či
sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí
pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato
informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý
měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo
vážné onemocnění. Typicky se
jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná postižení, svalovou
dystrofii Duchenne, cystickou
fibrózu, nemoc motýlích křídel.
Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem,
které se potýkají se vzácnými
onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).

Nejkrásnější známka roku 2017

Kromě dětských pacientů
podporují také rodiny s dětmi,
v nichž onemocněl rakovinou
jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili dárci
více než 5 384 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí
rodinu s takto vážně nemocným
dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat
nebo napsat e-mail a pracovní-

ci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří
andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí
krátká
registrace
na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční
pomoc bude rodinám odeslána
do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc
můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.

FILIPOJAKUBSKÁ
NOC 2018
Sportovní klub Ronov nad Doubravou děkuje Všem, kdo
se zúčastnil pálení ČARODĚJNIC 2018, které jsme pořádali
v areálu SK poslední dubnový den. Jsme moc rádi, že jste přišli v tak hojném počtu. Doufáme, že se Vám na naší akci líbilo.
Svojí účastí jste podpořili dobrou věc, a i díky Vám bude předán příspěvek na léčbu malé dcerky Nelinky našeho bývalého
spoluhráče.
DĚKUJEME!!!
Už teď se těšíme na další Filipojakubskou noc, kterou budeme pořádat v roce 2020.
Poděkování:
Městskému úřadu Ronov nad Doubravou
panu Martinu Novotnému
panu Milanu Rekovi
panu Martinu Šimonkovi
panu Tomáši Žídkovi
panu Milanu Rosičkovi
VOKUKO
a všem kdo se podílel na organizaci této akce

Putovní výstava
opět představuje proměny vlasti
V Praze na Vyšehradě byla slavnostně zahájena putovní
výstava Má vlast cestami proměn, kterou Pardubický kraj
podporuje už od roku 2015. Zahájení 10. ročníku se zúčastnil
také radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav
Kroutil.

V anketě, která je vyhlášena vždy v měsíci lednu se
tipuje nejkrásnější poštovní
známka roku, kterou pořádá
vždy Česká pošta s deníkem
Právo a měsíčníkem Filatelie.
Vítěznou známkou 25.
ročníku ankety roku 2017
o nejkrásnější českou poštovní známku se stala známka
„Korunovační klenoty“, kterou vytvořili Jaromír a Libuše
Knotkovi.
Tato známka je tištěna ofsetem „Známka je vyjádřena
nominální hodnotou – známka s písmenem „E“ – v hodnotě 35 Kč.
Korunovační klenoty – odznaky panovnické moci.

K českým korunovačním
klenotům patří a náleží:
l koruna /ze 13. století
– přepracovaná r. 1345/
l svatováclavský meč
/z roku 1356/
l jablko a žezle /z doby
Rudolfa II./
l a kříž /z roku 1354/.
Možná, že byla i soutěž
ovlivněna vystavením českých korunovačních klenotů
na Hradě v lednu letošního
roku. Známku s písmenem
„E“ /hodnota 35 Kč/ lze
od 1.2.2018 používat k vyplacení standartních dopisů
po celé Evropě.
Jarča Noháčková

Má vlast cestami proměn je koncipována jako putovní roční
výstava, do které se mohou přihlásit se svými proměnami města,
obce, kraje nebo neziskové organizace. Pardubický kraj má letos
čtyři zástupce. První z nich je Litomyšl, která návštěvníky výstavy
seznámí s proměnou nábřeží řeky Loučné. Dále náš region reprezentuje Poříčí u Litomyšle s proměnou Orlovny. Třetím zástupcem
je Ronov a jeho proměna ronovského parku. Posledním reprezentantem Pardubického kraje je Veselí u Přelouče, které na výstavě
představuje Centrum aktivního odpočinku.
„Všechna místa jsou krásná a něčím zajímavá. Litomyšl je známá jako kraj Smetany a Martinů, Poříčí u Litomyšle zase získalo Zlatou stuhu v celostátním kole Vesnice roku za péči o zeleň.
V Ronově nad Doubravou se v roce 1942 natáčel film Městečko
na dlani, mnoho z účastníků natáčení však během 2. světové války zemřelo. Ve Veselí u Přelouče pak proběhla revitalizace potoka,
jehož meandry jsou vidět pouze z nadhledu, v čemž vidím určitou
symboliku – je důležité mít nadhled a na věci se dívat z vyšší perspektivy,“ komentoval radní Václav Kroutil, který dodal: „Nejen
proměny Pardubického kraje, ale všechny stojí za výlet a zhlédnutí.“ Po slavnostním zahájení v Praze na Vyšehradě se výstava
rozdělí do několika kolekcí a cestuje po celé zemi.
Jednu kolekci včetně proměny ronovského parku jste měli možnost zhlédnout na Svatojánském jarmarku v našem městě. V tuto
chvíli je možnost hlasovat o nejhezčí proměnu.
Hlasování o nejlepší proměně ročníku 2018/2019
Máte už svého favorita mezi proměnami? Dejte mu svůj hlas!
Vítěze nejlepší proměny vyhlásíme při zahájení dalšího ročníku
výstavy v Praze na Vyšehradě 18. 5. 2019.
Hlasovat můžete do 30. 4. 2019
Každý účastník hlasování může dát hlas jedné proměně daného
ročníku. V zájmu věrohodnosti hlasování je třeba vyplnit platnou
e-mailovou adresu, s níž pak budete moci hlasovat: Pro přístup
k hlasování se prosím registrujte.
http://www.aefcz.org/hlasovani

MÁ VLAST

ronov nad doubravou
pardubický kraj
PARDUBICE
PŘELOUČ
CHRUDIM

LETOHRAD
HOLICE

Pro mnoho ronovských obyvatel je park na
Chittussiho náměstí místem, kde tráví chvíle
odpočinku, anebo jej naopak jen rychle proběhnou
na cestě za prací nebo jinými povinnostmi. Ale
snad každý si musel povšimnout velké proměny,
kterou park prodělal od srpna 2015 do dubna 2016.
A impuls k obnově a revitalizaci parku vzešel
z podnětu občanů.
Dle záznamů městské kroniky park na jižní straně
kostela vznikl už v roce 1908 u příležitosti oslav 60.
výročí panování císaře Františka Josefa I. V roce
1916 město pojmenovalo park po novém císaři –
Park Arcivévody Karla Fr. Josefa. Pojmenování se
však neujalo.

Současný park diagonálně protínala asfaltová
silnice lemovaná břízami. Mnoho stromů v parku
bylo dožilých a některé i nebezpečné pro své okolí.
Kašna si již delší dobu říkala o generální opravu
a letitý mobiliář byl značně opotřebovaný. Nastal čas
zamyslet se nad budoucností parku. Shodou šťastných náhod město oslovilo Ing. Vladimíra Dufka
ze Zahradní a parkové společnosti, který zpracoval
koncepční studii náměstí a následně ji představil
našim občanům. Dalším zásadním posunem směrem
k realizaci bylo získání dotace na úpravu zeleně
ze Státního fondu životního prostředí. Posledním
krokem byl výběr realizační firmy, kterou se stala
Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. z Hlinska.

iniciátOr:
> Město Ronov nad Doubravou

V parku se začaly dít velké změny. Bagry se zakously do nevzhledného asfaltu silnice, která byla
nahrazena mlatovou cestou. Přestárlé a neperspektivní stromy a dřeviny uvolnily místo pro novou
výsadbu včetně květinových záhonů. V opravené
kašně začala cirkulovat čistá voda. Centrum parku
je vydlážděno odsekovou dlažbou a doplněno osobitým mobiliářem z povětrnostně odolné oceli Corten.
Zrušením automobilové dopravy se z parku stalo
klidné a bezpečné místo pro odpočinek a relaxaci
místních občanů i turistů. Nově je to i místo setkávání při vánočních, velikonočních a mnoha dalších
kulturních akcích.

investOr:
> Město Ronov nad Doubravou
> SFŽP
PrOjektant:
> Zahradní a parková spol. s r.o.
realizátOr:
> Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.

ÚSTÍ N. ORLICÍ
LANŠKROUN

VYSOKÉ MÝTO
LITOMYŠL
HLINSKO

Č. TŘEBOVÁ

SVITAVY
POLIČKA

MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ

www.cestamipromen.cz

POŘÁDAJÍ

ObdObí realizace:
> srpen 2015 – duben 2016

Proměna ronovského Parku

CESTAMI PROMĚN
2018/2019

HLAVNÍ PARTNER

A chAnge of the Ronov pARk
The Ronov park was established as early as in
1908. An asphalt road lined with birches used to
intersect the park diagonally. Many trees were
too old and some of them were dangerous for
their surroundings. The fountain had been calling
for thorough renovation for some time and the

old-fashioned equipment was worn-out considerably. Thanks to the right experts and a subsidy from
the State Environmental Fund, the asphalt road
was replaced with a new pathway, overgrown and
old trees and bushes made place for newly planted
greenery including flower beds, and clear water

began circulating in the repaired fountain. The park
centre is paved and complemented with distinctive
furniture made of weather-resistant steel. The park
has become a peaceful and safe place for both local
people and tourists to take rest and relax and get
together at cultural events.

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

SPOLUPRACUJÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

Mladotice
Dne 30.4.2018 se za hasičskou zbrojnicí konalo pálení
čarodějnic. Také jsme si jednu
hezkou vyrobili, vkusně oblékli a poté upálili. Nemohlo chybět opékání špekáčků.

V Bažantnici při zpevněných stezkách je rozmístěno deset
nových laviček, na kterých můžete odpočívat nebo relaxovat při
procházkách či sportovních aktivitách.

Nově zrekonstruovaná tělocvična byla otevřena u příležitosti Národního šampionátu mažoretek v květnu letošního roku.
Sloužit bude žákům základní školy, široké veřejnosti ke sportovním aktivitám i kulturním akcím.

V Mladoticích se 6.5.2018
otevřela veřejná knihovna,
která se nachází ve volební
místnosti v mladotické hospůdce. Jsou zde k zapůjčení
knihy všech žánrů. Knihovna
je otevřena: 23.6., 7.7., 21.7.,
4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9.,
13.10., 27.10., 10.11., 24.11.,
8.12.2018, vždy od 17-18 hodin.
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Volnočasová Kulturní Ronovská Komise (VoKu®Ko)

Vítání královničky
Železných hor
na Lichnici

VARHANNÍ
KONCERT
NA ZAHRÁDCE U VAVŘINCE

9.8.2018 od 16.00 h
Čeká na Vás zábavný program
plný her a soutěží.

v kostele sv.Vavřince
v Ronově nad Doubravou
sobota 21. července 2018

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

od 18.00 hodin
varhany – Jakub Směšný

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

program:
***
pěvecký sbor při ZŠ Ronov nad Doubravou
Ronováčci zpěváčci
flétnistky z hudebního oddílu
TJ SOKOL Ronov nad Doubravou
Adélka Blažková – housle
Vaneska Blažková – trubka
předvedou pod vedením Kateřiny Andršové
lidové písně spojené s oslavou staročeských letnic
a koláčových svátků
***
Příjezd a korunovace Královničky Železných hor
***
Beseda o letnicích a historii evangelíků
v Železných horách
evangelická farářka
Drahomíra Havlíčková Dušková
***
Jak se kdy předlo – workshop u kolovrátku
paní Ruth Junová
***
ochutnávka různých typů koláčů
***
akci doprovází výstava
Jan Kuzma Novotný: „Kačenka Markytánka“
***
Odpoledním programem nás provede paní kastelánka
Ivana Matyková
*******
pátek 29. června 2018, v 16:00 hod.
na nádvoří hradu Lichnice

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

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

STRUČNÝ PŘEHLED
KULTURNÍCH AKCÍ
červenec – září 2018
28.6. – 4.7.

Cyklo - Šumava

pořádají skauti

21.7.

Varhanní koncert v kostele

pořádá město

9.8.

Pouťová diskotéka

pořádá Vokuko

10. – 12.8.

Staročeská pouť

11.8.

Pouťová zábava

pořádají hasiči

12.8.

Pouťová zábava

pořádají hasiči

31.8.

Rozloučení s prázdninami

pořádají hasiči

8.9.

Bleší trh

pořádá město

15.9.

Chrudimka pod Sečí

pořádají skauti

21. – 23.9.

Cyklovýlet – putování za vínem

pořádají skauti

Více informací o plánovaných akcích budou průběžně
dodávány prostřednictvím webových stránek,
Facebooku, místního rozhlasového hlášení,
plakátů apod.
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SKLENÁŘSTVÍ
V DOMĚ SLUŽEB
V RONOVĚ N/ D
JE OD 1. 4. 2018
NOVĚ OTEVŘENO
PO – PÁ 14.30 – 16.00
Tel.: 732 819 763,
732 927 163
Příjem zakázek
po celý den v květinářství

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 25.6.2018
registrační číslo: MK ČR E 11911
distribuce: jeden výtisk zdarma do

čísla popisného (mimo bytovek),
Ronov n.D., Mladotice, Moravany
grafická úprava a tisk:
Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o.,
Rychnov n./K.
příští uzávěrka 10.8.2018
příspěvky zasílejte na
knihovna@ronovnd.cz
RR – redakční rada – Stanislava Smolová,
Dušan Holas

