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Konečně jaro. Po mírné,
leč vleklé zimě se nám konečně hlásí jaro. Sluneční paprsky, na které jsme čekali, nám
dodávají potřebnou energii,
která vždy po zimě chybí.
Budeme ji rozhodně potřebovat, protože před námi stojí
ještě spoustu úkolů. V minulém čísle jsme se zmiňovali
o rekultivaci a údržbě fotbalového areálu.  Nyní se dokončuje nový asfaltový povrch
na volejbalových hřištích
a jejich oplocení.
Dokončili jsme dostavbu
garáže a zpevněných ploch
před ní na dvoře městského
úřadu. V garáži našel přístřešek nový víceúčelový
nakladač, který jsme pořídili z 41. výzvy OPŽP, která
byla zaměřena na zlepšení
nakládání s odpady. Cena
tohoto nakladače byla
1.800.000,- Kč a dotace činila 85 %.
Vzhledem k blížícímu se
šampionátu mažoretek vás
určitě zajímá, v jakém stavu
je tělocvična. V současné
době se začala brousit nová
podlaha. Bude následovat
nátěr tří vrstev laku a obložení stěn. Poprvé bude
veřejnosti tělocvična představena při příležitosti zmiňovanému šampionátu.
V loňském roce jsme
zažádali
prostřednictvím
MAS Železnohorský region o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního
fondu na projekt „Pojďme
do Bažantnice“. Celý projekt připravila sportovní
komise. V rámci tohoto
projektu dojde ke zpevnění pěšin. Současně bude
dokončena vyvážecí cesta až k mostku u Junáka.
Do prázdnin budou rozmístěny lavičky a fitness
prvky. V druhé polovině
května firma Truhlářství
Martin Bláha osadí tři nové
mostky. Vznikne tak okruh,
který bude možné využívat
pro sportování, relaxaci či
vycházky. Realizaci celého
projektu provede firma Vladimír Novotný. Praha má
Stromovku, Čáslav Vodranty a Ronov má Bažantnici.  

V neděli před Velikonocemi
25. března 2018 jsme v našem
městečku již počtvrté ozdobili
velikonoční strom. Pro tento
účel byla pracovníky technických služeb města Ronov nad
Doubravou dovezena do našeho parku ke kašně bříza, která
jej zkrášlovala do poloviny
dubna. Do akce se zapojili především žáci mateřské a základní školy, kteří malovali a vytvářeli kraslice měsíc dopředu.
Ale i ostatní obyvatelé Ronova
přišli přispět svými nápaditě
ozdobenými vajíčky.

     Spolu s námi přivítaly jaro
děti z místní mateřské školy
pod vedením Báry Mrázkové
a také děti z hudebního oddílu
TJ Sokol a Ronováčci zpěváčci Ronov nad Doubravou pod
vedením Kateřiny Andršové.
Děti měly připraveny krásný
program plný básniček a písniček. Po skončení vystoupení
byla pro ně i ostatní připravena
celá řada soutěží za sladkou odměnu.
      Kromě tradičního velikonočního občerstvení mohli návštěvníci ochutnat zabíjačkové
pochoutky od Milana Reka
Doufáme, že se vám v nově zrekonstruované Bažantnici bude
líbit a že ji budete maximálně
a rádi využívat.
V nejbližší době budou zahájeny práce na rekonstrukci uličky vedoucí ke školce. Ta je již
delší dobu v havarijním stavu.
Nyní se konečně dočkáme její
opravy. Zároveň se omlouváme
všem, kdo tuto uličku využívají,
ale po dobu rekonstrukce bude
ulička uzavřena.
Závěrem mi dovolte zmínit se
o kanalizaci. V současné době
končí výběrové řízení na dodavatele stavby. Chtěl bych
zároveň poděkovat všem, kteří
reagovali na výzvu projektové
dokumentace na přípojky. Zůstalo pouze pár jedinců, kteří
se ještě nepřipojili. Doufám,
že i oni si to nakonec rozmyslí
a nechají si projekt zpracovat.
Upřesnění s termíny pochůzek
projektantů naleznete na straně
5 tohoto čísla.
V letošním roce uplyne 140
let od založení místního sboru
dobrovolných hasičů. Dovolte
mi jménem svým i všech našich
spoluobčanů popřát našim dobrovolným hasičům, aby pokud
možno všechny jejich zásahy
končily šťastně, aby i nadále
nacházeli nové sestry a bratry
do svých řad, kteří budou ochotni pokračovat v této společensky prospěšné činnosti.
Jedno z historických hesel
hasičů zní: „Rozlícenému živlu
zmar, statnému sboru zdar.“
Váš starosta Ing. Marcel Lesák

a Jaroslava Šouby. Bohužel
nás po celé odpoledne provázelo chladnější a větrné počasí.
Doufáme, že právě zima byla

důvodem, proč jsme loňský rekord nepřekonali. Celkem bylo
na Skořápkovník navěšeno 475
vajíček, což je o 29 kusů méně

Třetí ročník fotosoutěže
zná své vítěze
Uživatelé internetových stránek města Ronov nad Doubravou svými hlasy rozhodli o vítězi
již třetího ročníku fotosoutěže.
Do soutěže bylo zařazeno 40
fotografií letos nově s různou tematikou. Došlo i ke změně hodnocení, ceny obdrželi první tři
fotografové, kteří dostali nejvíce
internetových hlasů, a další oceněný fotograf byl vybrán odbornou porotou. Až do posledního
okamžiku se soutěžilo a o vítězi
rozhodly pouhé 2 hlasy. Celkově
se zúčastnilo hlasování 668 občanů. Úspěšní soutěžící budou vyzváni a budou jim předány ceny.

Vítězný snímek dostal 89
hlasů, druhý 87 a třetí 73 hlasů.
Dále byla udělena cena poroty.
Celkem se zúčastnilo 21 soutěžících. Výsledné pořadí soutěžních
fotografií si můžete prohlédnout
na adrese: http://knihovnaronov.
rajce.idnes.cz/Fotosoutez_3._
rocnik/... Na konci roku připravujeme další fotosoutěž, a tak
si pečlivě schovejte svoje nové
snímky, budou se vám hodit.
O soutěži se dozvíte ve zpravodaji Městečko na dlani. Děkujeme. Pracovní team fotoklubu
Ronov nad Doubravou.
Za RR Dušan Holas

než v roce 2017. Tímto se ale
nenecháme odradit a již nyní se
těšíme na příští ročník.
Na závěr nám dovolte po-

děkovat vám všem za podporu
a přízeň.  

Svatojánský
jarmark
v Ronově nad Doubravou
23. června 2018
program:
13:00  	 Zahájení stánkového prodeje
Hudební vystoupení dětí MŠ, Hudební oddíl
TJ Sokol a pěvecký sbor ZŠ
ZUŠ Heřmanův Městec
14:15 	
Mažoretky Rondo
14:45 	
Dětské divadelní představení – pohádka O Palečkovi
(Divadýlko Mrak – Havlíčkův Brod)
16:00 	
Pověst o Ludmile a Pivojovi – humorný příběh
o uvaření prvního piva v české kotlině (Divadelní  	
soubor NA TAHU Červený Kostelec)
18:00  	 Taneční zábava – Starý Klády
V parku proběhne výstava fotografií k 40. narozeninám místní mateřské školy a 110. výročí založení
ronovského parku. Také putovní výstava „Cestami proměn“.

q vítězný snímek

Webové stránky Ronova nad Doubravou
www.ronovnd.cz

VoKu®Ko

Pro děti je připraven skákací hrad
a tvořivé dílničky.
V průběhu dne bude zajištěno
bohaté občerstvení v podobě rybích specialit, pochoutek z grilu
a chmelového moku.

Po celý den vstup zdarma.

Městečko

na dlani

Loučení se zimou a vítání jara v mateřské škole
Jak už jsme se zmínili v minulém čísle Městečka, po masopustním veselí nastalo ve školce období klidu nad knihou. Dětem se
toto téma velice líbilo a s nadšením si do školky nosily své oblíbené knížky. Povídali jsme si o pohádkových postavách, vyzkoušeli
jsme si pocity nevidomých, rozvíjeli jsme svou fantazii a dokonce
jsme se díky kostýmům do pohádek i podívali.
Celý týden k nám
chodila „pohádková babička“ paní Koláčková,
která dětem na všech
odděleních četla před
spaním. Děkujeme tímto
za milou spolupráci.
Nesmíme
opomenout návštěvu místní
knihovny, kde nám paní
Smolová připomenula,
jak se ke knihám chovat
a připravila si pro děti
s pohádkovým dědečkem
a skřítkem „Knihovníčkem“ pohádkový kvíz.
Celému „týmu“ knihovny patří velké dík.
Předjaří se pak neslo v duchu čekání a příprav na Velikonoce.
Děti se seznámily s postními nedělemi. K pražné jsme si zasadili
různá semínka, na kterých děti mohly pozorovat probouzení přírody, ke kýchavé jsme si osvojili zásady správné hygieny a zdravého životního stylu, ochutnali jsme vlastní vypěstovanou řeřichu,
u družebné jsme nezapomněli na zvířátka a jejich mláďata. Po dohodě s panem Vomáčkou jsme se byli podívat v místním kravíně, kde děti vyslechly zajímavosti o chovu krav a prohlédly si je.
Za umožnění návštěvy děkujeme.  Vyrobili jsme si spousty jarních
květin, kterými jsme si vyzdobili třídy a areál MŠ a také jsme tvořili „kraslice“ na místní akci „Skořápkovník“, kde vystoupily děti
z oddělení Berušek s pásmem jarních písniček a básniček. Dětem
se toho období plné barev a jarní energie moc líbilo a do činností
se zapojovaly s elánem a nadšením.

Ve spolupráci se ZŠ jsme uspořádali přednášku dne 1. 3. 2018
pro rodiče dětí, které nastupují do první třídy. Paní ředitelka místní
základní školy, Mgr. Jitka Miřejovská, rodičům předala informace
k zápisu do 1. třídy i s požadavky pro odklad školní docházky.
Dne 5. 3. 2018 nás čekalo bubenické vystoupení. Tuto akci jsme
měli ve škole poprvé a věříme, že ne naposledy. Děti si bubnování
a hraní na různé velikosti sudů a další předměty, jako byla např.
valcha, moc užily. Měly tak úžasnou příležitost uplatnit své muzikantské vlohy a zároveň se díky tomuto typu umění i odregovat.
Všechna tři oddělení se koncem března také sešla při vynášení

Morany. Touto společnou akcí jsme se definitivně rozloučili se zimou a vyšli vstříc jaru. Děti na podobné společné akce se svými
vrstevníky velice dobře reagují, a proto se je snažíme pravidelně
zařazovat do integrovaných bloků.
Začátkem dubna jsme zahájili, jako každoročně, nadstandardní
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

který proběhne dne 4. května 2018 v době
od 10:00 do 15:00 hodin v ředitelně mateřské školy.
S sebou si vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce
Žádost o přijetí dítěte s lékařským potvrzením v souladu s §50 zákona č.258/2000Sb., o
ochraně veřejného zdraví lze stáhnout z webových stránek školy www.msronov.cz nebo osobně
vyzvednout v mateřské škole na 1. oddělení od 23. 4. do 27. 4. 2018 od 8:00 - 15:00 hodin.
V DEN ZÁPISU BUDE PROBÍHAT V MŠ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Při zápisu do mateřské školy (dále jen MŠ) postupuje ředitelka MŠ v souladu s vyhláškou č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělání, §34z č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělání (školský zákon), zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a
Kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ronov n/D.
Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti od pěti let (§34 odst. 1 školského zákona).
V případě, že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělání podle §34 a odst. 2,
dopustí se přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 5 000Kč.

aktivity v podobě předplaveckého výcviku a pobytu v solné jeskyni
v Kutné Hoře. Deset úterků tak budeme jezdit utužovat své zdraví
a učit se novým dovednostem.
Dne 6. 4. se konal zápis do ZŠ. Aby děti z oddělení Berušek,
které nám tento rok „vyletí“ z pomyslného hnízda, nešly do úplného neznáma, byly se podívat dne 4. 4. 2018 na návštěvě 1. třídy a školní družiny. Milé uvítání paní vychovatelky, paní učitelky
a vrstevníky a jejich nadšené vyprávění jim určitě pomohlo zbavit
se obav z nástupu do nové etapy života.
Samotný zápis dětí do základní školy probíhal 6. 4. 2018 od
15 do 17 hodin. Zápisu se účastnila paní ředitelka MŠ, aby dětem
poskytla podporu. Z mateřské školy se k zápisu dostavilo 31 zákonných zástupců ve většině případů i se svými dětmi. Velice děkujeme paním učitelkám z prvního stupně a vedení základní školy
za přívětivý přístup, motivaci, úsměvy a podporu našim předškolákům u první jejich zkoušky v životě.
Pro rodiče byla dne 19. 4. 2018 zorganizována přednáška doučovacího centra SOVA Čáslav na téma Příprava na školu.

Dalšími akcemi na duben byly návštěvy Policie ČR a záchranářů v MŠ. Děti tak měly možnost seznámit se s prací těch, kteří
často nasazují své životy, aby zrovna ten náš zachránili. Ukázky

Poděkování

jich dítě přijato, dále Desatero
pro rodiče, dokument vydaný
MŠMT ČR. Ten obsahuje požadavky na dítě a jeho dovednosti, které by mělo zvládat
při nástupu do základní školy.
Zápisu se zúčastnilo 31
dětí. Zákonní zástupci tří žáků
již požádali o odklad povinné

vyhlašuje

v Ronově nad Doubravou, okres Chrudim pro školní
rok 2018/2019,

Zápis dětí
do 1. ročníku
Dne 6. dubna 2018 se konal na naší škole zápis dětí do
1. ročníku základního vzdělávání pro školního rok
2018/2019.
Děti si při motivační části
zápisu popovídaly s paními
učitelkami, předvedly jim,
co už před nástupem do školy umí, zahrály si různé hry.
Za svoje snažení byly odměněny Pamětním listem
a drobnými upomínkovými
předměty vyrobenými žáky
školy. Pobyt ve škole jim zpříjemňovali žáci 9. třídy, kteří je
doprovázeli ve školní budově.
Mezitím rodiče ve sborovně vyřizovali formální záležitosti, přihlašovali své děti
k povinné školní docházce.
Obdrželi registrační číslo, pod
kterým najdou na webových
stránkách školy, zda bylo je-

Mateřská škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
U Školky 470, 538 42 Ronov nad Doubravou
Telefon: 464 600 434, email: msronov@seznam.cz

školní docházky a předložili
patřičné doklady. Bylo podáno dalších pět žádostí o odklad. Po vyřízení těchto žádostí by mělo ve školním roce
2018/2019 zahájit povinnou
školní docházku 26 žáků.
Za ZŠ H. Mojžíšová

My
obyvatelky
Domova pro seniory
v Ronově, jsme dostaly pozvání na karneval od dětí z mateřské školy. Pro nás
to byl velmi příjemný zážitek. Děti měly
připravené pěkné vystoupení. Předvedly
se v maskách a vše
doprovodily básničkami a písničkami.
Ocenily jsme práci
učitelek ve školce. Je
jistě velmi náročné,
tak malé děti něco
hezkého naučit. Ještě jednou velký dík
za příjemně strávené
dopoledne a za výslužku, kterou nám
děti daly s sebou.
Za všechny v DPS
Fríblová Olga

vybavení a vyprávění o jejich činnosti byly velice poutavé a děti se
s nimi loučily jen s těžkým srdcem. Ale abychom jen neposlouchali, zkusili jsme si pak některé scénky zdramatizovat. Za návštěvu
velice děkujeme.
Konec dubna bude s nádechem tajemna a magie, kdy si připomeneme svátek filipojakubské noci. Ve školce se bude tvořit, kouzlit a čarovat. Vše zakončíme Čarodějnickým rejem na zahradě MŠ,
kde budou pro děti připraveny různé soutěže a nakonec si společně
opečeme něco na zub. Snad se nám povede vykouzlit si hezké počasí.
V další etapě revitalizace zahrady dojde v měsících dubnu
a květnu k postupnému osázení školní zahrady ovocnými stromy
a keři. Vše probíhá ve spolupráci se Zahradnictvím Hraňo Žehušice, kteří k nám do školky osobně přijeli, odborně a ochotně
poradili, které stromy jsou pro naše prostředí i pro postupné dozrávání nejlepší a zároveň výsadku provedou společně s dětmi.
To je pro nás velmi důležité, protože věříme, že prožitkové učení
a vlastní podíl na výsadbě stromů povede u dětí k tomu, že si
budou novým stromů a plodů z nich více vážit a snadněji pochopí
koloběh v přírodě.
Oddělení Sluníčka

Městečko

na dlani

Školní a okresní kolo recitační soutěže (2017/2018)
Ve dnech 6., 20., 22. a 23.
února proběhla v naší škole
recitační soutěž. V pěti kategoriích recitovalo 47 žáků 1. a 2.
stupně.
Přehled výsledků:
0. kategorie (1. ročník):
      1. Anna Pokorná
      2. Andrej Semrád
      3. Aneta Brychtová
Čestné uznání:
Miroslav Nejedlý
I. kategorie (2. a 3. ročník):
      1. Valentýna Coufalová, 2.
      2. Aneta Zichová, 3.
      3. Nela Filková, 3.
      3. Vojtěch Rajchrt, 3.
Čestné uznání:
Jan Müller, 3.
Anna Oleksíková, 3.

II. kategorie (4. a 5. ročník):
      1. Nikola Šrámková, 5.
      1. Martin Vašíček, 5.
      2. Laura Nesládková, 5.
      3. Amálie Levinská, 4. B
Čestné uznání:
Martina Minaříková, 4. A
Tereza Vašíčková, 5.

IV. kategorie (8. a 9. ročník)
     1. Tereza Daruová, 9.
     2. Michala Olivová, 9.
     3. Dagmar Kuželová, 9.
Školního kola se zúčastnilo
15 žáků 2. stupně.

V okresním kole, které se
konalo ve dnech 7. a 8. března
2018 v Divadle Karla Pippicha
v Chrudimi, reprezentovali naši
školu tito žáci: Valentýna Coufalová a Aneta Zichová, Nikola
Šrámková a Martin Vašíček,
Radka Šindelářová a Nela
Bochníčková, Tereza Daruová

a Michala Olivová. Všem účinkujícím se vystoupení velice
podařila a dělali naší škole čest
a dobré jméno. Nela Bochníčková postoupila do druhého
kola, recitovala i druhý text
a získala Čestné uznání s postupem do krajského kola.

Děkujeme všem žákům, kteří
se do soutěže zapojili, gratulujeme těm úspěšnějším a přejeme jim hodně štěstí v dalších
ročnících. Děkujeme též všem
vyučujícím za svědomitou přípravu žáků.
Za ZŠ H. Mojžíšová

Školního kola se zúčastnilo
32 žáků 1. stupně.
III. kategorie (6. a 7. ročník):
      1. Radka Šindelářová, 7.
      2. Nela Bochníčková, 7.
      2. Aneta Nepovímová, 7.
      3. Adéla Skokanová, 6.
Čestné uznání:
Marie Dostálová, 7.
Sára Chromková, 6.
Tereza Hazuková, 6.

Úspěchy našich žáků v soutěži Hledáme
nejlepšího Mladého chemika v ČR
Soutěž odstartovala v říjnu
loňského roku a její základní
kola probíhala v pěti krajích:
Pardubickém, Královéhradeckém, Středočeském, Libereckém a v Kraji Vysočina. Celkem se soutěže zúčastnilo více
než 5000 žáků devátých tříd ze
158 základních škol.

konalo slavnostní vyhlášení
výsledků. V soutěžní kategorii jednotlivců obsadil Martin
Vančura 23. místo a Lukáš
Skokan 25. místo. Oba obdrželi díky podpoře mnoha firem a společností pěkné ceny.
V další kategorii byla vyhlášena soutěž o nejlepší školu. ZŠ

Letošní konkurence byla
obrovská a probojovat se dvěma koly testování teoretických
znalostí až do finále představuje velký úspěch. Z naší školy
se mezi 30 nejlepších dostali
dva žáci z deváté třídy – Martin Vančura a Lukáš Skokan.
Finále se uskutečnilo 18. ledna 2018 v prostorách SPŠCH
v Pardubicích a prověřilo
praktické dovednosti soutěžících. Úkolem bylo vypracovat
dvě laboratorní úlohy.
Ve středu 4. dubna se
v pardubickém ABC klubu

Ronov n. D. získala 5. místo.
Slavnostní odpoledne zpříjemnil zábavný program v podobě
tanečního vystoupení Pohybového studia Hroch, magické
exhibice kouzelníka Davida
Kopeckého a efektních pokusů
žáků SPŠCH Pardubice.
Chtěla bych touto cestou
Martinovi i Lukášovi poblahopřát k dosaženým výsledkům,
poděkovat za vynikající reprezentaci naší školy a popřát hodně úspěchů v dalším studiu.
Za ZŠ I. Spěváková

Poděkování paní učitelce Iloně Spěvákové
Děkuji paní učitelce Iloně Spěvákové za vzornou reprezentaci školy. V kategorii Nejlepší učitel této soutěže získala Čestné
uznání za krásné 5. místo.
Jitka Miřejovská

Technohrátky na SOŠ a SOU
obchodu a služeb v Chrudimi
Dne 28. 3. se naše VIII. třída účastnila akce Technohrátky
na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti obchodu
a služeb Chrudim. Škola nabízí tyto studijní obory: informační
technologie s rozšířenou výukou jazyků, gastronomie a hotelnictví, kuchař - catering, kuchař - číšník, číšník - barman - barista,
cukrář, prodavač - aranžér, prodavač - specialista prodeje.
Na stanovištích, kterými nás provázeli studenti zdejší školy,
jsme si vyzkoušeli různé aktivity. Zkusili jsme popisování počítače po výrobu webových stránek. Naučili jsme se balit láhve, dělat
koktejly a kávu, vytvořit něco z ubrousků, připravit hamburgery,
chlebíčky, palačinky, kachničky z marcipánu, perníčky, mufiny
i následně něco nakreslit z čokolády.
Během programu jsme sbírali body, díky kterým jsme v soutěži manuální zručnosti v těsném souboji obsadili krásné druhé
místo. Ve vědomostní soutěži „Hej ty, víš to?!” jsme bohužel obsadili také druhé místo, takže jsme domů odjížděli pouze s velkou

Mezinárodní matematická
soutěž Klokan 2018
V pátek 19. 3. proběhl na naší
škole další ročník mezinárodní
matematické soutěže Klokan.
I v letošním roce se do soutěže zapojili všichni žáci od 2.
do 9. třídy.
V kategorii Cvrček, která je
vyhlášena pro 2. a 3. třídu se
na 1. místě umístil Vojtěch Rajchrt  ze 3.třídy s 73 body, na 2.
místě Denisa Šrámková ze 2.
třídy s 68 body a na 3. místě Jan
Áron Drášil také z 2. třídy se 60
body. V této kategorii bylo možné získat maximálně 90 bodů.
V ostatních kategoriích byla
možnost získat maximálně 120
bodů.
V Kategorii Klokánek, pro 4.
a 5. třídu, se na 1. místě umístil Adam Koop s 96 body, na 2.
místě Martin Vašíček s 87 body
a na 3. místě Nikola Šrámková
s 86 body, všichni žáci jsou z 5.
třídy.

V kategorii Benjamín, pro 6.
a 7. třídu, se na 1. místě umístil Huy Hoang Pham z 6. třídy
s 85 body, na 2. místě Tereza
Kalíková ze 7. třídy se 72 body
a na 3. místě Tereza Adámková
ze 7. třídy s 69 body.
V kategorii Kadet, pro žáky
8. a 9. třídy se na 1. místě umístil Martin Vančura z 9. třídy se
74 body, na 2. místě Lukáš Skokan z 9. třídy se 67 body a na 3.
místě Roman Habor a Jaroslav
Šmíd také z 9. třídy s 59 body.
Celkem se v letošním roce
do této soutěže zapojilo 187
žáků naší školy. Nejvíce bodů
- 96 na naší škole získal Adam
Koop z 5. třídy v kategorii Klokánek.
Všem žákům gratulujeme
a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.
Mgr. Marie Kořínková
a učitelé matematiky

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
V naší republice už v současnosti funguje propracovaný systém odpadového hospodářství,
takže třídit může každý prakticky všechno. Přesto by museli
být mnozí z nás slepí, aby neviděli ten nepořádek ve škarpách
nebo na jiných místech v přírodě, kam odpadky rozhodně
nepatří.
   V každé obci jsou dnes kontejnery a na mnoha místech
sběrné dvory. Proč musí být
škarpy plné plastových i skleněných lahví, plechovek od nápojů, kapesníků, sáčků, krabiček
od cigaret, či zbytků střešních
krytin? Proč si někdo splete
přírodu s popelnicí a po vypití
láhve nebo kávy z kelímku odhodí obal z okna auta? Občas se
najdou i tací, kteří jsou schopni
do škarpy nebo do lesa vyhodit
tašky s odpadem, televizi, pneumatiku. Takové chování je určitě
trestuhodné.
V rámci úklidové akce
„UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME

ČESKO jsme vyrazili ve středu
4. 4. po vyučování s 28 dobrovolníky ze školy vyčistit příkopy z Ronova nad Doubravou
do Kněžic a do Bousova. Uklízeli jsme i okolo řeky a částečně
jsme odstranili starou černou
skládku v Bažantnici. Nasbírali
jsme 12 plných pytlů odpadu.
Za účast při této akci děkuji všem žákům a paní učitelce  
Auersvaldové, Sedlákové a panu
učiteli Havránkovi, který uklízel
s chlapci ze 6. a 7. třídy okolo
Nového rybníka a také příkopy
do Žlebských Chvalovic. Poděkování patří také firmě Rupol,
panu Mojžíšovi a paní učitelce
Mojžíšové, kteří odvezli pytle
s odpadky do sběrného dvora.
Netolerovat nepořádek a ukázat
dětem, že samy mohou něco
změnit, je myslím jediná cesta,
jak v budoucnu zlepšit současný
poměrně neutěšený stav. Nechceme přece žít na skládce.        
Za ZŠ Iva Trnková

Výtvarná soutěž Zahrádka
pro všechny generace

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

bonboniérou a dekorací na Velikonoce, kterou jsme si na jednom
stanovišti vyrobili. Akce se nám i přesto líbila, protože jsme si
vyzkoušeli spoustu nových věcí.  
Sára Šimůnková A Mgr. Marie Kořínková

Naši žáci se úspěšně zapojili do okresního kola výtvarné
soutěže ZAHRÁDKA PRO
VŠECHNY
GENERACE,
kterou vyhlásil Ústřední výbor
Českého zahrádkářského svazu.
Výstava těchto prací se uskutečnila ve dnech 5. – 7. března 2018
v Multifunkčním centru v Hlinsku. Návštěvníci výstavy byli
vyzvání, aby formou anketních
lístků vybrali nejlepší práce.
Z naší školy získala v kategorii
žáků 1. stupně 4. místo Klára
Skokanová a 9. místo Tereza Novotná, v kategorii žáků
2. stupně uspěla Nikoleta Cioba-

nu na 1. místě, Lucie Bromová
na 2. místě, Tereza Plevová na 5.
místě a Karolína Holcmanová
na 8. místě. Deset nejlepších
výtvorů z každé kategorie, mezi
nimiž byly i tyto práce našich
žáků, bylo odměněno diplomem
a věcnou cenou a práce byly
odeslány do Prahy na Ústředí
Českého zahrádkářského svazu,
kde budou zahrnuty do celorepublikové soutěže. Dívkám moc
gratulujeme a přejeme jim, aby
uspěly i v celorepublikové soutěži.   
Za ZŠ Iva Trnková
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Městečko

KOUTEK NA HRANÍ
Minuli nás krásné svátky
velikonoční a letošní výtvarná
dílnička v koutku se opravdu vydařila. Děti byly úžasné
a s vervou se pustily do barvení
velikonočních kraslic. Barevné papírové květiny
zaměstnaly maminky
a díky společnému úsilí nám tu hopkalo i několik velikonočních
zajíčků. Batikované
kraslice se tak povedly, že pokud přečkaly
velikonoce bez újmy,
budou dělat parádu
i příští rok.
Teplé počasí už je
tu, a proto…
Zveme
všechny
maminky a tatínky
(babičky a dědečky)
s dětmi (vnoučaty)
na úžasnou akci s koňmi a domácími zvířátky na Statek u Holcmanů ve Žlebských
Chvalovicích. Vezmě-

te pár kousků suchého pečiva,
mrkvičku, jablíčko a pojďte
s námi 10.5. strávit pohodové
dopoledne s koňmi a domácí
havětí.    Za koutek Vás zdraví
a těší se Tamara.

Život nám někdy nečekaně staví do cesty nelehké překážky
a záleží jen na nás samotných, jak se s nimi vypořádáme. Narození Nelinky bylo pro nás krasné, ale zároveň velmi těžkou
zkouškou. Díky obrovské podpoře rodiny, přátel a známých přijímáme situaci takovou, jaka je a stále se na svět díváme optimistickým pohledem. Chtěli bychom velmi poděkovat zejména
paní Culkové, ZŠ Ronov, městu Ronov a všem, kteří přispěli
Nelince na rehabilitace. Moc si vážíme Vaší pomoci! Nelinka
všechny penízky využije za intenzivní fyzioterapii, kterou nehradí pojišťovna, hipoterapii, logopedii, Kraniosakrální terapii,
Feldenkraisovu metodu a další terapie, které nám pomůžou splnit náš velký sen. 			               Moc děkujeme
Maminka a tatínek od Nelinky
www.hydrocefalus.info

na dlani

Vítání jara
Stalo se již tradicí, že vždy před Velikonocemi k nám zavítají
děti z hudebního kroužku TJ Sokol Ronov, aby nám zahrály a zazpívaly písničky, které se naučily. Písničky nás pohladily po duši
a my si připomněli, že jaro se nezadržitelně přiblížilo. Děkujeme
dětem za jejich vystoupení a opět rádi uvidíme jejich rozesmáté
tváře. Bydlící v DPS.

MLADOTICE
V Mladoticích se konal 17.2.2018 dětský karneval. Děti měly
krásné kostýmy, zasoutěžily si a byla pro ně připravena pěkná tombola.
Začátek jara jsme přivítali hned dvěma akcemi. Dne 24.3.2018
se uskutečnilo v mladotické hospůdce ,,jarní tvoření‘‘. Ženy a děti
si vyrobily různé věnečky a jiné dekorace, muži si poseděli u pivečka. V sobotu 31.3.2018 jsme si ozdobili velikonoční stromek.
Velice nás potěšila hojná účast a počet vajíček, které jsme společně
zavěsili na strom.
Vydařené akce jsme si všichni určitě naplno užili a rádi jsme se
sešli. Děkujeme paní Frýdové, SDH Mladotice a ostatním dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách.

Redakční okénko
Připravujeme tisk nových pohlednic
Ronova nad Doubravou.

Přepadlo Vás nachlazení – i když přišlo „jaro“
Nevadí – nemáte při ruce žádné léky? Můžeme si pomoci řadou
surovin, které běžně máme ve své vlastní kuchyni. Navíc není nad
to, pomoci si od   r ý m i  –  a  k a š l i – přírodně a zcela bez chemie.
Č e s n e k:
Česnek je přírodní antibiotikum, zlepšuje obranyschopnost organismu, poradí si také s plísněmi, dokonce i s virovými infekcemi. Aby účinkoval, jak má, je lepší jej tepelně neopracovat. Pro
léčbu je proto nejlepší rozmixovat 1-2 stroužky česneku, které následně zamícháte do sklenice vlažné vody. Chuťově se sice nejedná
o nápoj vskutku lahodný, pokud ale máte ucpaný nos, zajisté tento
léčivý přírodní nápoj použijte.
M e d a s k o ř i c e:
Med se k léčení používá už více než 4000 let a je schopen léčit
různá onemocnění. Staří Egypťané jej používali k hojení ran, ale
znali jej i Indové nebo Řekové. Podceňovat bychom neměli ani
účinky skořice – se lžící medu, čímž vznikne chutná pikantní směs.
Z té můžeme udělat například horký nápoj, namazat si ji na chleba
místo marmelády nebo konzumovat ji jen tak.
M e d a c i b u l e:
Takzvaný cibulový med či sirup výborně pomáhá rozpouštět
hleny v dýchací soustavě a je ideální například při léčbě kašle.
Med navíc zjemní chuť cibule, a tak si na této medicíně pochutnáte
a zvládnou ji užívat i děti. Jednu velkou cibuli stačí pokrájet a smíchat se třemi lžícemi medu, nechat přes noc uležet, následně propasírovat a můžeme konsumovat. Stačí jedna lžíce 3x denně.
Mohli bychom si připravit také směs na inhalování, která pomůže s uvolněním ucpaných dutin a zničí mnoho bakterií v dutinách
a na průduškách. /rozmarýn a oregano nasypat do dvou šálků horké
vody – po dobu 5 min. inhalovat/. Pokud nemáme bylinky – lze
do vody přidat půl šálku octa. Přírodní produkty nám určitě pomohou při začínající rýmě a kašli.	             Jarča Noháčková
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Rádi bychom vás informovali o připravovaných akcích redakční rady. Po úspěšném vydání reklamních předmětů, magnetek, čokolády s motivy města a hlavně turistických vizitek,
které byly několikrát vyprodány, a muselo se požádat o dotisk, jsme se rozhodli připravit  2 nové pohlednice Ronova nad
Doubravou. Na prvním bude nově zrekonstruovaný park, který
má úspěch právě na zmiňovaných vizitkách. Druhý, historický okénkový, kde bude vyobrazen kostel sv. Vavřince, splav
na Doubravě a kostel sv. Kříže. Momentálně jsou náhledy
na pohledy odeslány ke grafikovi a po schválení půjdou do tisku. Věříme, že i návštěvníci našeho města budou mít možnost
zakoupit si další suvenýr. O prodeji budeme informovat.
Za RR Dušan Holas a Stanislava Smolová.

Cestovatelský večer - Arménie, Gruzie
Další zajímavý cestovatelský večer nám nabídla Mgr. Hana Kátrová s technickým zázemím Mgr. Jarmily Sejčkové. Zaplněná zasedací místnost MěÚ v Ronově naslouchala a ponořila se do cest
daleké Armenie a Gruzie. Jako vždy skvěle připravený skoro dvouhodinový zajímavý výklad obohacený fotografiemi z míst, kam
nikdo z nás asi jen tak nepodívá. Díky velikému množství fotek se
šplhalo do hor, klesalo do nížin a cestovalo po zajímavých, historických památkách. Konec besedy ozdobil potlesk s předáním květin pro obě přednášející. Určitě se těšíme brzy na další zajímavý
cestovatelský večer.                                           		     RR

ZUŠ HEŘMANŮV MĚSTEC
POBOČKA RONOV NAD DOUBRAVOU

Milí čtenáři,
přinášíme opět informace ze života ZUŠky v Ronově nad
Doubravou. Ve středu 7. 3. přivítali studenti výtvarného oboru diváky a hosty na své vernisáži v galerii v Třemošnici. Letošní rok
se malí umělci věnovali tvorbě na téma Děvčátko Momo. K výstavě žákovských prací byl připraven i doprovodný hudební program
pod vedením J. Pospíšila a R. Menouška a mnoho tematických
dobrot. Děkujeme Janě Pirklové vyučující výtvarného oboru, žákům výtvarného oboru i žákům hudebního oboru, kteří se na vystoupení skvěle připravili a vám divákům za hojnou účast. Od středy 11. 4. do 8. 5. vás srdečně zveme na výstavu výtvarného oboru
do židovského dvojdomku v Heřmanově Městci. Tanečníci mají už
za sebou Krajskou taneční přehlídku, kde reprezentovali ZUŠku
velice dobře, byli odměněni ředitelskými pochvalami, ale na další postup nedosáhli. Po této první zkušenosti předvedli tanečníci
své choreografie na několika plesech a zasoutěžili si v Chrudimi
na postupové soutěži, kde se třemi choreografiemi obsadili 1., 2.,
a 3. místo s postupy, 7. 4. si zatančili ve Žďáru nad Sázavou, kde
všechny taneční skupiny dosáhly na medailové příčky a ještě je
čekají soutěže v Hlinsku, v Čáslavi, v Heřm. Městci, v Chrudimi
a případně v Praze. Do konce roku je čekají vystoupení pro ZŠ,
MŠ a Taneční galavečer 22. 6. v Pippichově divadle v Chrudimi.
Žáci příčných fléten a klarinetu se v úterý 6. 3. zúčastnili Okresní
soutěže ve hře na dechové nástroje na ZUŠ Chrudim a nyní se již
můžeme pochlubit krásnými výsledky: Barbora Haspeklová (příčná flétna) 1. místo s postupem do kraje, Pavlína Stará (klarinet)
1. místo s postupem do kraje, Natálie Dvořáková (příčná flétna)  
2. místo, Monika Jelínková (příčná flétna)  2. místo, Tereza Julišová (příčná flétna)  3. místo. V úterý 20. 3. již proběhla krajská
soutěž na ZUŠ ve Vysokém Mýtě a Pavlínka zde dosáhla úžasného
2. místa a Barborka krásného 3. místa. Žákyním patří velké gratulace a stejně tak i jejich pedagogům Denise Bláhové (příčné flétny)
a Lukášovi Kynclovi (klarinet).  Muzikanty nyní čekají jarní vystoupení, v Ronově až 29. 5. na Městském úřadu, vystoupení pro
ZŠ, MŠ, 120. výročí ZŠ Třemošnice, 24. 5. ZUŠ Open v sokolovně
Heřm. Městce a koncem roku 23. 6. tradiční jarmark v Ronově nad
Doubravou.
Pro zájemce o studium od září 2018 přinášíme důležité informace. Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 - Talentová zkouška
do základního studia pro děti od 7 let a zkouška studijních předpokladů do přípravného studia pro děti od 5 let proběhne v těchto
termínech:
Pá 1. 6. 2018 ZUŠ Ronov nad Doubravou
(Chittussiho galerie) od 13:00 – 17:00 hod.
Po 4. 6. 2018 ZUŠ Třemošnice
(KD Třemošnice) od 13:00 – 17:00 hod.
Út 5. 6. 2018 ZUŠ Heřmanův Městec od 13:00 – 17:00 hod.
St 6. 6. 2018 ZUŠ Seč (budova ZŠ) od 13:00 – 17:00 hod.
Čt 7. 6. 2018  ZUŠ Heřmanův Městec od 13:00 – 17:00 hod.
Pá 8. 6. 2018 ZUŠ Prachovice
(budova ZŠ) od 13:00 – 17:00 hod.
Zájemci o výtvarný obor si přinesou libovolnou domácí práci.
Posuzuje se: plošné a prostorové vyjádření, výtvarné prostředky,
spolupráce. Žáci, kteří mají zájem studovat obor hudební si připraví písničku. Posuzuje se: rytmus, intonace, sluchová analýza,
zrakové vnímání, spolupráce. Žáci, kteří mají zájem studovat taneční obor si připraví jednoduchý taneček či gymnastický prvek.
Posuzuje se: rytmus, nápodoba, variace, gymnastický prvek, spolupráce. Žáci budou přijati zejména s přihlédnutím k výsledkům talentové zkoušky a zkoušky studijních předpokladů, k volbě oboru,
nástroje, k možnostem jednotlivých pracovišť, k personálním možnostem a celkové kapacitě školy. Přihlášky jsou ke stažení na stránkách školy nebo je zákonný zástupce vyplní na místě. A proč právě
k nám? Žáci jsou vedeni školeným a zkušeným pedagogickým kolektivem, vyučováni dle školních programů s nejvyšším možným
vybavením a příslušnou hodinovou dotací od 2 – až 5 vyučovacích
hodin týdně. Další informace o ZUŠ najdete na www.zushm.cz
a na facebooku školy ZUŠ Heřmanův Městec.
Za ZUŠ Mgr. Kristýna Vašková

OSLAVA MDŽ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Letošní oslava MDŽ v domě s pečovatelskou službou se konala
12. března. O krásný hudební program se zasloužila členka Volnočasové Kulturní Ronovské Komise VoKu®Ko Bára Mrázková se
svými žáky ze Základní umělecké školy J. L. Dusíka Čáslav.

Městečko

Společenská kronika
Narodili se:
Eliška Vitamvásová, Ronov n.D. 105
Životní jubileum oslavili:
Marie Veselá, Ronov n.D. 403			 70 let
Jaromír Minařík, Ronov n.D. 190			 70 let
Zemřeli:
Ludmila Tlapáková, Ronov n.D. 561 ve věku 		 83 let
Miloslav Šindelář, Ronov n.D. 365 ve věku 		 84 let
Zdeněk Jeřábek, Ronov n.D. 311 ve věku 		 85 let
Marie Zvolská, Mladotice 33 ve věku 			 87 let
Marie Semrádová
Děkuji Městskému úřadu a SPOZ v Ronově n.D. za dárek a květinu
k mým narozeninám. Poděkování patří pí Moravové a pí Hromádkové za milou návštěvu. 			
Věra Kailová
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání, dárek a květinu
k mým narozeninám. Také děkuji pí Pavlíkové a pí Mgr. Auersvaldové za velmi příjemné posezení a vyprávění.
Marie Veselá
Děkuji Městskému úřadu a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání
a dárek k mým narozeninám. Také děkuji za milou návštěvu paní
Semrádové a Růžičkové.
Jaromír Minařík
Děkujeme všem za projevenou soustrast, květinové
dary a účast na posledním rozloučení s naším tatínkem, panem Miloslavem Šindelářem.
Dcery a syn s rodinami
Děkujeme všem za projevenou soustrast, květinové
dary a účast na posledním rozloučení s naším tatínkem, panem Zdeňkem Jeřábkem.
Manželka a synové s rodinami

USNESENÍ z 27. jednání zastupitelstva
města Ronov nad Doubravou,
konaného dne 8.3.2018
A/ S c h v a l u j e
č. Z - 333/27/2017
vyřazení z evidence kontroly usnesení zastupitelstva města č.:
Z - 288/23/2017; Z - 300/25/2017; Z - 301/25/2017;
Z - 302/25/2017;   Z - 306/25/2017; Z - 318/26/2017;
Z - 320/26/2017; Z - 321/26/2017; Z - 322/26/2017; Z 323/26/2017; Z - 324/26/2017; Z - 326/26/2017; Z-327/26/2017   
z důvodu jejich splnění.
č. Z - 334/27/2017
Rozpočtové opatření 1/ 2018
č. Z - 335/27/2018
1. V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákon o obcích
v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., §odst. 5 o rozpočtových pravidlech poskytnutí neinvestičních dotací		
a) Mažoretková a twirlingová skupina Rondo Ronov nad
Doubravou ve výši 30.000,-Kč
na kostýmy, šampionát, ME, MS			
b) Junák - český skaut, středisko Doubrava Ronov nad Doubravou ve výši 15.000,-Kč na provoz a údržbu klubovny, činnost
oddílů dětí			
c) Sportovní klub Ronov nad Doubravou ve výši 90.000,- Kč  
na činnost klubu			
2. Uzavření  Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční
dotace z prostředků  města Ronov nad Doubravou s:		
a) Mažoretkovou a twirlingovou skupinou Rondo Ronov nad
Doubravou			
b) Junákem - český skaut, středisko Doubrava		
c) Sportovním klubem Ronov nad Doubravou
.
č. Z - 338/27/2018
Komplexní pozemkovou úpravu:

na dlani

MĚSTO RONOV NAD DOUBRAVOU - SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Ve městě Ronov nad Doubravou je v současné době navržena gravitační splašková kanalizace, na kterou je vydané
stavební povolení. Navržená
kanalizace bude odvádět splaškové vody ze všech nemovitostí
ve městě na novou čistírnu odpadních vod ČOV.
Na základě těchto skutečností se zastupitelstvo města
rozhodlo nechat hromadně
vypracovat projektovou dokumentaci splaškových kanalizačních přípojek a následně
na tyto přípojky vyřídit i povolení (územní rozhodnutí).
Aby projektová dokumentace
odpovídala technickým požadavkům pro napojení okolních

nemovitostí, je nutné, aby proběhla obchůzka jednotlivých
RD se zjištěním umístění stávajícího septiku (žumpy) s následným návrhem vedení trasy
kanalizační přípojky na vyprojektovanou splaškovou kanalizaci.
Z tohoto důvodu budou
v obci ve dnech 24., 25. a 26.
května 2018 probíhat obchůzky projektanta, za účelem návrhu trasy vedení kanalizačních
přípojek z domu až do vyprojektované hlavní kanalizační
stoky.
Do splaškové kanalizace budou napojeny pouze splaškové
vody z nemovitostí, tzn. vody

z kuchyně, koupelny a záchodu. Kanalizační přípojky musí
být provedeny dle zákona v přímém napojení, tzn. dojde k odklonění přípojky před stávajícím septikem (žumpou), tyto
objekty budou tímto krokem
odpojeny od vedení splaškové
kanalizace z nemovitostí.
Na kanalizační přípojce bude
umístěna revizní šachta, která bude přednostně umístěna
na veřejném pozemku, pokud
toto umístění nebude možné, bude šachtička umístěna
na soukromém pozemku u dané
nemovitosti (za plotem). Nově
navržená kanalizační přípojka by měla vést alespoň 1,0m
od stávajících budov a nesmí
být umístěna v trase jiných

podzemních technických vedení - vodovod, plynovod, telefon
a el. kabely. Přitom nejmenší
možná vzdálenost od plynu je
1,0 metru.
Stávající dešťová kanalizace
ve městě zůstane zachována
beze změny a bude dále odvádět pouze dešťové vody.
Ing. Marcel Lesák,
starosta města
Případné dotazy směřujte
na projektanta (pracovní dny
7:00 - 14:30 hod.)
Firma RECPROJEKT s.r.o.,
Fáblovka 404,
533 52 Pardubice
Tel.: 776 709 092

Pečovatelská služba v Ronově po ročním snažení sklízí úspěchy
Přinášíme Vám čerstvou
novinku z Pečovatelské služby Ronov nad Doubravou.
Prostřednictvím Pardubického
kraje se nám podařilo obdržet
dotaci z Ministerstva práce
a sociálních věcí na provoz
naší pečovatelské služby! Obdržení rekordní částky  ve výši
314.000,- Kč však předcházela
více než roční příprava a mnoho organizačních změn.
Jak jistě mnozí z Vás zaregistrovali, začátkem roku 2017
se téměř kompletně vyměnilo
personální obsazení pečovatelské služby. Vedoucí přímého
provozu se stala bývalá místostarostka, paní Hana Culková a přijali jsme novou sociální
pracovnici Bc. Veroniku Holubovou, DiS. Obě nové kolegyně celý rok pracovaly na úpravě dokumentace pečovatelské

služby tak, aby odpovídala zákonným normám a aktuálním
trendům   v sociálních službách. Došlo k rozšíření poskytování služby novému okruhu
cílových uživatelů. Kromě
seniorů nově službu poskytujeme i osobám se zdravotním
postižením nebo s chronickým
onemocněním, které jsou odkázány na pomoc druhých při
péči o sebe a o svou domácnost. Také jsme rozšířily poskytované úkony o pomoc při
osobní hygieně.
Snažíme se, aby pečovatelská služba nebyla pouze o rozvozu obědů občanům, ale aby
si zachovala sociální charakter
a zároveň plnila své poslání:
poskytovat pomoc občanům,
kteří v důsledku stáří nebo
zdravotního omezení o tyto
služby požádají, se záměrem

Změna katastrální hranice k. ú. Ronov nad Doubravou a k. ú.  
Mladotice nad Doubravou týkající se části poz. p. č. 76/3(LV
311); 1891/2 (LV 686); 69/2 (LV 982); 70 (LV 1345); 71
(LV480), 1921/1 (LV 1487), 2047/1 (LV 10001) a celé p. p. č.
265/2 (LV 1327), výměry dle tabulky s výslednou bilancí výměr
č. Z - 339/27/2018
Komplexní pozemkovou úpravu:  
Změna katastrální hranice k. ú. Ronov nad Doubravou a k. ú.  
Závratec týkající se   části poz. p. č. 1950/1 (LV 640); 1950/2
(LV 765); 1950/3; 1951/1; 1951/4 (LV 637), 1950/5; 1951/2 (LV
621); 1950/6; 1951/3 (LV 639); 2096/1 (LV 10001); 1954/1;
1954/5; 1954/6; 1954/7; 1958/9 (LV 170); 1954/8; 1958/1;
2054/2 (LV 710); 385 (LV 722) a celé p. p. č. 382/1; 382/2;
382/3 (LV 249); 509 (LV 1131), výměry dle tabulky s výslednou bilancí výměr
č. Z - 340/27/2018
Komplexní pozemkovou úpravu:  
Změna katastrální hranice k. ú. Ronov nad Doubravou a k. ú.  
Lhůty týkající se části poz. p. č. 1103/1; 1103/2 (LV 58); 55/2
(LV 1107); 1109/1; 1109/7 (LV 710); 1109/4 (LV 803); 53 (LV
1093); 54 (LV 681); 1104/1; 2075/3 LV 10001); 1115/4 (LV
10002) a celé p. p. č. 1109/10 (LV 803); 1115/5 (LV 58), výměry dle tabulky s výslednou bilancí výměr.
č. Z - 341/27/2018
Příspěvek ve výši 20 % z prokazatelně vynaložených nákladů
na opravu památkově chráněného objektu čp. 25 Ronov nad
Doubravou a to do maximální výše 20.000,- Kč.
č. Z - 342/27/2018
Prodej    pozemkové   parcely č. 273/2 v katastrálním   území
Moravany u Ronova o výměře 601 m2, která vznikla oddělením dle GP č. 147 – 44/2017  z pozemkové parcely č. 273/1,
vedené v KN jako lesní pozemek ve vlastnictví města Ronov
nad Doubravou za částku 50,- Kč/1 m2 panu Liboru Matějkovi,
Jezbořice 104, 530 02 Pardubice.
č. Z - 344/27/2018
Záměr prodeje  pozemkové p. č. 2025/4  - orná půda - v k. ú.
Ronov nad Doubravou o výměře 55 m2.

zachovat co nejvyšší kvalitu
a důstojnost jejich života. Tím,
že služby poskytujeme v jejich
domácnostech, napomáháme
uživatelům co nejdéle setrvat
v jejich přirozeném a známém
domácím prostředí. Pečovatelskou službu poskytujeme občanům Ronova a jeho blízkého
okolí a samozřejmě také osobám žijícím v městském domě
s pečovatelskou službou.
Celý rok 2017 jsme sledovali efektivitu práce pracovnic v sociálních službách (pečovatelek) a na základě toho
podala paní Holubová rozsáhlou žádost o přidělení dotace,
která dopadla nad očekávání
úspěšně. Nyní se budeme snažit tento nový závazek naplnit
a nově nabyté peníze použijeme na spolufinancování provozu služby, které doposud celé

hradilo město. Jen pro Vaši
představu, provoz pečovatelské služby stojí město ročně
přes půl milionu korun, zatímco úhrady od uživatelů služby
pokryjí sotva částku sto tisíc
korun za rok.  V roce 2018 se
nám tedy povede tento rozdíl
pokrýt částkou z dotace a ušetříme tři sta tisíc z rozpočtu
města!
Nakonec Vám s radostí
oznamujeme ještě jednu novinku z naší pečovatelské služby a to, že od začátku března
2018 v našem týmu oficiálně
přibyla paní Jana Kabeláčová,
která pracuje jako pracovnice
v sociálních službách (pečovatelka) a my jí přejeme, aby
se jí s námi i s našimi uživateli
v pečovatelské službě líbilo!
Tým Pečovatelské služby
Ronov nad Doubravou

A/ N e s c h v a l u j e
č. Z - 343/27/2018
Záměr prodeje   pozemkové parcely č.  1480/9 v katastrálním  
území   Ronov nad Doubravou o výměře 140 m2, vedeném
v KN jako zahrada ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou.
		
B/ B e r e n a v ě d o m í
č. Z - 332/27/2017
informaci o činnosti rady města Ronov nad Doubravou  od26.
jednání zastupitelstva města
č. Z - 345/27/2017
Výroční zprávu za rok 2017 o poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
C/ P o v ě ř u j e
Č. Z – 337/27/2018
starostu obce podepsáním Veřejnoprávních smluv s výše uvedenými právnickými osobami.
D/ U k l á d á
č. Z - 337/27/2018
1. Účetní obce sepsat veřejnoprávní smlouvy a zajistit  podpisy zúčastněných stran v termínu do 30.3.2018. Tyto smlouvy
v zákonné lhůtě zveřejnit na elektronické úřední desce.
2. Účetní města zpracovat rozpočtové opatření do upraveného
rozpočtu města s termínem  do  30. 3. 2018.

Nový víceúčelový
nakladač, pořízený
z 41. výzvy OPŽP,
která byla zaměřena na zlepšení
nakládání s odpady. Cena tohoto
nakladače
byla
1.800.000,- Kč a
dotace činila 85%.
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Dobrovolní hasiči v Ronově n.D. hasí už 140 let
Ničící požáry v minulosti našeho města daly podmět v roce 1878 k vzniku hasičského
sboru. Po dobu 140 let dobrovolníci zcela nezištně zachraňují naše životy i obydlí. Pojďme
společně s našimi hasiči oslavit toto výročí bohatým programem, který pro nás připravili.
Přinášíme Vám rozhovor s dlouholetým velitelem a starostou Sboru dobrovolných hasičů
Ronov nad Doubravou s panem JOSEFEM LABUTĚM st.
Kdy jste se narodil a čím byli
Vaši rodiče?
Narodil jsem se 29.9.1943
v Ronově nad Doubravou (dnes
je to Družstevní ulice) a tatínek
byl vyučený truhlář, ale neživil
se tím. Celý život dělal montéra
mlýnských zařízení po celé republice. Mimo jiné   také v africké Ghaně.   Maminka byla
v domácnosti, potom pracovala
na vrátnici v místní mlékárně.
Čím jste se vyučil?
Jsem vyučený soustružník.
Černému řemeslu jsem zůstal
věrný. Více jak 44 let jsem pracoval na DAKU v Třemošnici
jako seřizovač a také osm let
jako profesionální hasič.
Jak vzpomínáte na místní
hasičský sbor v době Vašeho
dětství??
První hasičská zbrojnice
byla pod školou, jak je dnes kotelna vedle jídelny. Tam chodil
starý pan Zvěřina, který se staral o stříkačky a veškerou techniku. Nás děti to tam všechny
velmi táhlo. Vnímaly jsme to
jako velké dobrodružství. Dodnes si pamatuji směs vůní
benzínu a všech olejů této staré
hasičárny.
Když jsme trochu odrostli,
tak nás partu kluků začal tehdejší předsedu pan Jílek organizovat a jezdili jsme po soutěžích. Se vším co bylo potřeba
jsme pomáhali.
Také si pamatuji na dva trubače, kteří jezdili po Ronově
na kole a troubením svolávali
na cvičení.
Kdy jste se stal členem sboru
a jak postupovala Vaše hasičská kariéra?
Já jsem vstoupil do sboru
jako člen v roce 1961, po dovršení 18 let. Po vojně jsem 3

roky dělal vedoucího mládeže.
V roce 1967 jsem se odstěhoval do Stupárovic, ale dojížděl
do Ronova. Po absolvování
velitelského kurzu v Ústřední
škole požární ochrany Bílé Poličany jsem po dobu 30 let dělal
velitel sboru. Starostu dělám
od 2002 doposud. Starostí a zážitků bylo moc.
Co se všechno změnilo za tuto
dobu?
Soutěže dříve byly bez vody
na 8 lidí. Nesmělo se u toho
mluvit, za to byly trestné body.
Losovalo se, co kdo bude dělat.
Nyní jsou na sedm soutěžících
s vodou a každý má pevně danou funkci. Dlouho jsme jezdili
ligu. Zastupoval jsem v případě
potřeby. Ještě loni jsem zastoupil v Kněžicích strojníka.
Když jsme začínali tak výstroj byla zelené plátěné obleky, v padesátých letech už
byly modré. Zásahová jednotka

měla pogumované šaty s kapucí. Na nohách gumové holínky.
Hadice konopné.
Jaké vidíte zásadní rozdíly
hasičského sboru když jste
nastoupil a dnes?

Všechno je to dobou, ve sboru vládlo soudržné kamarádství. Co se tu upeklo, to se tu
snědlo, parta tu byla, i když je
dodneška. Lidi hasičinu brali
zodpovědněji. V kronice se dočteme, že za vynechání cvičení
dostávali důtky. Což už dneska
není. Dnes už jsou lidi více závislí na práci a nemají tolik volného času.
V kterých letech tu bylo nejvíce členů? Kdy byl sbor nejpočetnější?
V roce 1984 bylo 64 členů,
z toho 13 žen. Také 3 družstva
dětí. Asi polovina mužů byla
na technické zabezpečení a polovina byla výjezdová skupina.
Máte
nezapomenutelnou
vzpomínku na zásah při požáru?
Vzpomínám na nejnebezpečnější zásah. V roce 1982,
požár stodoly u Šindelářů.

V půl druhé v noci byl zásah.
Oheň jsme uhasili, ale bylo
tam uskladněno 200 metráků
ledku. Všichni lidi museli okamžitě opustit místo. Později
jsem se na školení dozvěděl,
že v Německu bouchlo 200 kg

q snímek pořízený k 130. výročí založení hasičského sboru
ledku a do 1,5 km bylo všechno
srovnané se zemí a vytlučené.
A tady bylo 200 metráků.
Co máte na této práci nejraději?
Do roku 1967 jsem byl ještě i rybář, ale pak jsem z časových důvodů si musel vybrat…
rybáři nebo hasiči. Samozřejmě vyhrála hasičina. Věnoval
jsem tomu moc času. Hasiči
jsou „děvečky pro všechno“,
ale na druhou stranu, kdo těm
lidem má pomoct. Zadarmo
a bez odměny. Za 30 let mého
velitelování jsem dostal pouze
dvě poděkování.  
Máte evidenci nebo statistiku
výjezdů a požárů?
Od založení sboru jsme zasahovali u 420 požárů v 51 obcích
kolem města. Jenom v Ronově
jich bylo 100. Technických
výjezdů evidujeme 57. Ročně
máme asi 19 výjezdů.
V roce 1944 byli hasiči se
stříkačkou nejdál na náletu
v Kolíně. V současné době
zasahovali nejdál v Křešicích
na povodních.
Děkujeme za rozhovor
a do dalších let přejeme pevné zdraví a mnoho pracovního elánu. Stanislava Smolová
a Dušan Holas

PROGRAM
28.4.2018 od 13 hodin v Ronově n/D
- Soutěž okrsku SDH Ronov n/D
12:15 – 12:50 – Prezentace
13:00 – nástup a zahájení
13:20 – začátek 1. kola soutěže

16.6.2018 – Den otevřených dveří
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00

Zahájení
Vystoupení mladých hasičů z SDH Třemošnice
Ukázka zásahu od SDH Třemošnice
Svěcení praporu
Ukázka zásahu s historickou technikou
od SDH Lipovec
Ukázka zásahu s koňkou od SDH Mělice
Ukázka historické záchranné zdravotní služby
Ukázka zásahu od SDH Třemošnice

V průběhu odpoledne bude ke zhlédnutí
- V objektu zbrojnice výstava archiválií z historie a současnosti hasičského sboru
- Výstava historické techniky
- Ukázka vybavení a techniky POLICIE ČR
- Stánek BESIP
Atrakce pro děti, občerstvení
Časový harmonogram je pouze orientační a může být
ovlivněn počasím a délkou jednotlivých ukázek.

Něco málo z historie hasičského spolku v Ronově
První zakladatel byl Ferdinand Jančárek, sluha nadačního panství, z jehož popudu se
uspořádala zakládající valná
hromada. V době založení
dne 22. dubna 1878 měl sbor
41 členů a 25 přispívajících.
K dispozici měl čtyřkolovou dřevěnou stříkačku, dvě
voznice na vodu, 10 košíků
na vodu, 4 žebříky hákové
a dva střešní.
V roce 1879 byla u nás založena župa, která po další
schůzi v Golčově Jeníkově začala jmenovat župa čáslavská.
Naše město postihl velký požár a to dne 28. září 1898, kde
mohutné plameny vyšlehly ze
stodoly pana Jana Nováka č.p.
112 a rychle se přenesly po doškových střechách na ostatní
domy a stodoly. Další pohroma, která postihla naše město 23. května v roce 1908 je
spojená s protržením horských
rybníků a zatopením obydlí
poblíž řeky a takzvaný „Podzámecký mlýn a pila“, kde
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nespoutaný živel zničil veškeré zařízení. Sbor se zúčastnil
všech záchranných akcí, ale
proti rozbouřenému živlu byly
jeho síly slabé.
Během první světové války
se sbor zmenšil na 12 členů,
ale i takto plnil veškeré povinnosti a činnosti hasičů.
Aby sbor mohl plnit své poslání i během druhé světové války, musel se přihlásit
u zemského svazu a přemalovat vozidla a stříkačky z barvy
červené na zelenou, jinak by
zanikl. Z příkazu protektorátní policie držel sbor povinné
hlídky a v roce 1944 byla
zřízena zásahová četa vedená
velitele br. Jelínkem.
V průběhu činnosti neměl
sbor svoje zázemí, tak se
schůze konaly střídavě v hostinci.   V roce 1947 získala
obec kůlnu od řádu chudých
šlechtičen a předává ji hasičům, která po rekonstrukci byla slavnostně otevřena
1. července 1948.

V roce 1951 byl slavnostně
předán sboru prapor, který byl
vyroben v Jedličkově ústavě
pro tělesně postižené. Peníze
na zaplacení poskytli členové
sboru a sponzoři. Byly objednány i stuhy k praporu.
V průběhu let byla postavena přístavba pro novu techniku, příprava zadního vjezdu do zbrojnice, provedeno
ústřední vytápění, provedena
kompletní oprava střechy
zbrojnice, elektrické rozvody
a nyní komplatní přestavění
sociálních prostor, kuchyně,
zasedací místnosti, vybavení
nábytkem.
Po rozhodnutí sboru byla
pořízena a vysvěcena v roce
2003 socha svatého Floriána
k 125. výročí sboru.
Jak léta běží, tak vše stárne, jak my hašiči, tak i naše
používaná veškerá technika.
Za léta činnosti sboru byla
pořízena technika nejdříve
za peníze utržené sborem pořádaných akcí, až po součas-

nost, kde vybavení zásahové
jednotky hradí město. Horší je
to už s obnovou členů, zde se
nám stále nedaří získat do našich řad další členy. Důvod?
Hasiči veškerou činnost dělají z lásky a potřeby bližních
zdarma.
Současný sbor má 37 členů. Výjezdní jednotka má 16
členů.
Vlastníme CAS – 25RTHP,
CAS – 25RTHP, DVS – 12.
Všechna vozidla jsou starší
20 let, ale díky našim členům
jsou akceschopné.
Ke všem nahlášeným
udá lostem je jednotka vysílána na žádost HZS Pardubického kraje, pro členy výjezdové jednotky SMS zprávou,
a pro ostatní městkou sirénou,
kterou oni též spouštějí.
Hasičský sbor se též zúčastňuje kulturního dění
ve městě, pořádají pouťové
zábavy, pro děti rozloučení
z prázdninami. Dále pomáhá
nezištně i dalším spolkům.

Výjezdy zásahové jednotky
za r. 2017
    4.1. technická pomoc pod Biskupicemi, vytažení kamionu z příkopu
           (velké náledí)
    4.3. námětové cvičení Žlebská Lhotka
  14.3. pátrání po zraněné osobě v lese u firmy Kovolis Hedvikov
  27.3. požár lesa u Biskupic
  27.3. požár lesa ve večerních hodinách u Žlebských Chvalovic
  30.4. výjezd jednotky na dopravní nehodu os. auta na silnici Ronov            Žleby
  25.5. požár rodinného domu v Bousově
    4.6. výjezd jednotky na dopravní nehodu os. auta na silnici Ronov –
           Žleby
  19.7. požár obilí u obce Bumbálka
    5.8. technická pomoc - otevření bytu v DPS a ošetření osoby
  23.8. požár strniště ve Žlebské Lhotce
    8.9. okrskové cvičení v Lipovci
  30.9. technický zásah – na únik nebezpečné látky silnice u Závratce
18.10. požár kontejneru na papír – Ronov u DPS
26.11. výjezd jednotky na dopravní nehodu os. auta v Ronově u pošty
  1.12. výjezd na požár lesa u Lhůt

Městečko

Lyžování v Tre Valli
V druhé polovině února se
několik našich členů již tradičně vypravilo za lyžováním
do italských Alp. Tentokrát jsme
zvolili oblast Tre Valli, která se
skládá ze tří lyžařských středisek Falcade, San Pellegrino
a Alpe Lusia. Pro všechna střediska platí jeden skipas a všechna střediska dohromady mají
84 km převážně modrých sjezdovek. Bydleli jsme v hotelu Arnica v městečku Falcade a kromě
výtečné kuchyně jsme ocenili
i hotelové wellness centrum.
Během třídenního lyžování
jsme stihli navštívit všechna
střediska a otestovat všechny
sjezdovky. Nejvíce se nám líbila červená sjezdovka z nejvyššího vrcholu L‘Om Picol
v centru San Pellegrino. Z lanovek nás zaujala netradič-

ní kabina spojující údolí San
Pellegrino s nejvyšším vrcholem oblasti Col Margherita,
schopná pojmout téměř sto

pasažérů. Všechny sjezdovky
byly kvalitně upravené a u žádné z lanovek jsme nemuseli ani
chvíli čekat.

na dlani

Úspěšná sezóna 2017/2018
Kulečníkový klub AKK 95 Ronov nad Doubravou dne 25.3.2018 ukončil sezónu 2017/2018
jednoznačným vítězstvím 16:2 nad Jabloncem nad Nisou, který do té doby vedl tabulku a díky
tomuto vítězství náš klub vybojoval první místo 1. třídy východočeské oblasti a získal tím šanci
k postupu do druhé ligy.
Závěrečná tabulka 1. třídy VČO :
1. Ronov n/D
12
8 	 0	 4
115 : 101		
2. Jablonec n/N
12
8 	 0	 4
114 : 102		
3. Čermná n/O
12
7 	 0	 5
119 :   97		
4. Loko Pardubice 12
5 	 0	 7
111 : 105		
5. Hradec Králové 12
5 	 0	 7
107 : 109		
6. Náchod B
12
4	 1	 7
101 : 115		
7. Týniště n/O
12
4	 1	 7	  89 : 127		

15.97
16
15.99
16
16.55
14
14.43
10
15.86
10
15.45	  9
15.29	  9

Petr Hazuka, předseda klubu
Výlet do tohoto střediska
můžeme po naší zkušenosti určitě doporučit. Každý lyžař si
zde najde své
Petr Hazuka, RSK Team

3. ročník fotbalového turnaje žáků

Ze střeleckého klubu SSK Ronov nad Doubravou

Na Velký pátek 30. 3. 2018 se na hřišti SK Ronov nad Doubravou uskutečnil 3. ročník fotbalového turnaje žáků všech kategorií
našeho SK. Za příjemného počasí se všichni zúčastnění dobře bavili. Děkujeme všem, kdo se podílel na uspořádání tohoto turnaje
a také děkujeme sponzorům za drobné ceny pro naše žáky.
Výbor SK Ronov nad Doubravou

Pomalu se nám střelnice začíná probouzet ze zimního spánku.
Končí období střeleb v halách a my opět začneme střílet venku.
V zimní sezóně 2017-2018 se někteří členové našeho střeleckého kroužku poměrně úspěšně zúčastnili pětikolové střelecké
soutěže „Krajská střelecká liga Pardubického a Hradeckého kraje“
v Týništi nad Orlicí s těmito výsledky:
v kategorii mladších žáků
l VzPu 30 do 12 let - dívky:
Magdaléna Kabeláčová	  4. místo 657 b.
     (započítány výsledky 173,5 b.; 253 b.; 230,5 b.)
l VzPu 30 do 12 let - chlapci:
     Vitalij Delehan		
13. místo 666,3 b.
     (započítány výsledky 203,1 b.; 221,8 b.; 241,4 b.)
Oba tito nejmladší členové podali na svoje malé zkušenosti poměrně zdařilé výsledky. Vitalij se velice dobře průběžně zlepšoval
ve výkonnosti a Magdaléna i přez drobný „výpadek“ v posledním
kole, kdy dostala zbytečně tři „0“ za chybnou střelbu do terčů získala 4. místo.

„Pojďme do Bažantnice“
V areálu Bažantnice probíhají práce v rámci projektu „Pojďme
do Bažantnice“. V rámci této akce budou vybudovány zpevněné
cesty, nové mostky, nové lavičky a na několika místech budou
zřízena fitcentra s workoutovými prvky. Cesty a mostky by měly
dokončeny do 31.5.2018. Mobiliář a fitcentra do 31.8.2018. Celá
akce by měla být dokončena do konce roku 2018. Věříme, že se
Vám bude v Bažantnici líbit a stane se místem pasivního i aktivního odpočinku nás všech.

v kategorii straších žáků
l VzPu 30 do 14 let - chlapci:
  Martin Brynych	  7. místo (573,6 b.)
      (účast pouze na dvou kolech, s výsledky 276,1 b.; 297,5 b.)
  Petr Jelínek		
13. místo (113,6 b.)
      (účast pouze na jednom kole, s výsledky 113,6 b.)
Martin Brynych předvedl v posledním kole velice dobrou střelbu, která mu v něm vynesla 5. místo. Bohužel účast pouze na dvou
kolech jej připravila o lepší celkové umístění, stejně tak jako Petra
Jelínka, který se účastnil pouze jednoho kola.
Oba tito mladí střelci Martin Brynych a Petr Jelínek končí v kategorii starších žáků a přechází do kategorie mladšího dorostu, přejme jim tedy klidnou mušku.		          Ing. Karel Kabeláč

Kurty mají nový povrch
Prostor za fotbalovým hřištěm se stále mění k lepšímu. Tenisové
kurty se dočkaly nového asfaltového povrchu.

Nákupy přes internet – víte, na co máte právo?
Pokud uzavíráte jako spotřebitel smlouvu distančním způsobem (tedy „na dálku“- například přes e-shop), doporučujeme si
v prvé prověřit, zda máte k dispozici všechny potřebné informace jak o prodejci, tak o požadovaném zboží. Co ovšem dělat,
pokud zboží vypadá jinak, než jste si představovali, nebo např.
nemá požadované vlastnosti? V případě uzavření smlouvy distančním způsobem máte právo odstoupit ve lhůtě 14 dnů, a to
i bez udání důvodu. Tato lhůta běži ode dne uzavření smlouvy
a v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží. Za odstoupení
od smlouvy v této lhůtě Vás podnikatel nesmí jakkoliv sankcionovat (např. pokutou). Současně máte povinnost bezodkladně,
nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, vrátit veškeré zboží.
Pokud Vás podnikatel nepoučil o Vašem právu od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne
počátku běhu lhůty pro odstoupení. Odstupíte-li od kupní smlouvy, máte též právo na vrácení již zaplacených peněz, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení.
Ale pozor, ani možnosti odstoupení od smlouvy nejsou neomezené. Od smlouvy nelze odstoupit například pokud bylo zboží

upraveno podle Vašeho přání, jedná-li se o zboží které podléhá
rychlé zkáze a pod.
Je třeba také zmínit, že dle zákona se nepřihlíží k ujednáním
odchylujícím se od ustanovení stanovených k ochraně spotřebitele. Nenechte se tedy zmást případnou argumentací prodejce,
že jste se práva na odstoupení od smlouvy vzdali („protože to
je uvedeno str. 300 obchodních podmínek, které jste nákupem
na e-shopu odsouhlasili...“) a na svých zákonných právech trvejte. Konkrétní podmínky uzavření smlouvy je ovšem třeba vždy
posuzovat individuálně, doporučujeme tedy případnou právní
konzultaci Vašeho problému.

Děti a rodiče, až půjdete na hřiště na nějakou akci, třeba Čarodějnice, nebo jen tak, vezměte si s sebou inline brusle, pennyboard,
skateboard apod. a vyzkoušejte nový povrch na kurtech.

Článek připravila:
Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt
Mgr. Bc. Anna Frantalová
e-mail: anna.frantalova@advokatimp.cz
www.advokatimp.cz

7

Městečko

na dlani
PLACENÁ INZERCE
Volnočasová Kulturní Ronovská Komise (VoKu®Ko)

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

květový
květový pastový
medovicový
domácí medovina

Kde: po hrázi Nového rybníku
Kdy: 10. 6. 2018
Čas: od 14.00 hodin
Start: palouček „Mělčina“

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

Čeká vás bohatý program plný her, kvízů a soutěží
včetně opékání špekáčků v cílové stanici.

Antonín Podhájecký, Mladotice 43
538 43 Třemošnice

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!

tel.: 737 754 237

POZVÁNKA
NA MISTROVSTVÍ ČR
MAŽORETEK
Tak jako každý rok, i v tom letošním se v našem městečku
uskuteční finálová soutěž Mistrovství ČR mažoretek. Soutěžit se
bude jak v klasické mažoretce v sólech a duích, tak i s rekvizitami. Představí se nejlepší soutěžící, kteří postoupili ze zemských
kol. Mistrovství se koná v době od 19. do 20. května, místem konání je tělocvična základní školy.
Těšíme se na Vaši podporu.   			 RONDO

Těší se na vás pohádkové a vodní bytosti 

Filipojakubská noc na stadionu SK Ronov
30.4. 2018 od 17:00

Čtvrtý ročník oslavy jara na stadionu SK
Bohatý program pro děti plný soutěží o drobné ceny
Vyhlášení nejlepších čarodějnic

Čarodějnická atmosféra, hudba a bohaté občerstvení
Program: 17:00-17:30 Zahájení akce
17:30-19:30 Soutěže pro děti i dospělé
19:30-20:00 Přehlídka kostýmů čarodějnic
20:00 Zapálení čarodějnice
Opékání v průběhu celého večera
Vstupné: dobrovolné

Srdečně se těšíme na vaší návštěvu
SK Ronov nad Doubravou

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

Většině z nás se doma hromadí předměty, které nepoužíváme,
a nevíme, kam s nimi. Oblečení po dětech, věci po prarodičích,
knihy, CD, retro zboží atd. Bleší trh Vám umožní prodej a nákup
drobných i větších předmětů každodenní potřeby, ale také sběratelských zajímavostí. Stánek i prodejní místo jsou zdarma. Neváhejte s rezervací stánku.

8

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

STRUČNÝ PŘEHLED
KULTURNÍCH AKCÍ
květen - červen 2018

28.4.
Hasičská soutěž okrsku Ronov n.D.
pořádají hasiči
30.4.
Pálení čarodějnic
pořádají sportovci
5.5.
Cyklovýlet
pořádají skauti
8. – 13.5
Vodácké Slovensko
pořádají skauti
26.5.
Bleší trhy
pořádá město
2.6.
Fichtl jízda
pořádají skauti
10.6.
Vodnické putování
pořádá Vokuko
Den otevřených dveří k 140. výročí
16.6.
pořádají hasiči
založení spolku hasičů v Ronově
23.6.
Svatojánský jarmark
pořádá město

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

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

náklad 720 ks, vychází dne 25.4.2018
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 10.6.2018
příspěvky zasílejte na knihovna@
ronovnd.cz
RR – redakční rada – Stanislava Smolová,
Dušan Holas

