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q Kresba z lešení věže při opravě kostela – r. 1975 prof. J. Turek

100 LET VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

V letošním roce si připomínáme 100. výročí vzniku
Československa. Významné jubileum je spjato se dnem
28. října 1918, kdy byl vyhlášen samostatný československý stát. Pro Českou republiku je tento den státním
svátkem a příležitost k oslavám a vzpomínkovým akcím.
I v Ronově nad Doubravou v roce 1918 lid jásal nad
nabytou samostatností a koncem války. Nabízíme Vám
opis kroniky.
Již několik dní před převratem přicházely většinou neurčité, často divoké zprávy, že děje
se něco neobvyklého, že konec
nemůže být daleko.
Přišel 28. říjen 1918, ponurý mlhavý den podzimu.
Ráno ještě nikdo netušil, co
radostného den přinese. Když
přijel poslední vlak od Čáslavě, přinesli železničáři zprávu,
dosud neurčitou, že Rakousko
kapitulovalo. Když vracel se
vlak od Třemošnice do Čáslavě, přijel již ozdoben chvojím,
květinami a praporky v barvách národních. Když zpráva
ta roznesla se městem, nastal
jásot. Nynější starosta města
p. Culek došel na nádraží, kde
ve 4h. 58min. odpoledne přišel

telefonický oběžník, podepsaný
dr. Zahradníkem, který oznamoval úředně prohlášení samostatnosti našeho státu. Na zprávu tu zavlály ještě navečer
národní prapory. Lidé na ulici
rokovali, druh druhu sděloval
radostnou tu zvěst, nálada byla
povznešená, radost zářila všem
z očí. Všem bylo, jakoby těžký
balvan spadl ze srdce, každý
cítil, že nastal konec bědám
válečným, že nastanou lepší
doby volnosti ve vlastním státě.
Kolotočář Hejduk vyjel s flašinetem na náměstí a tam celý večer vyhrával. Naše osvobození
a zřízení našeho státu oslaveno
dvěma slavnostmi dne 3. a 8.
listopadu. Průvodem při hudbě
a vzletnými řečmi. Účastnilo se

jich nejen občanstvo zdejší, ale
i tisíce lidí z okolím.
Ve schůzi městské rady
pronáší starosta vřelý proslov
a přeje zdaru Československému státu.
Když národním shromážděním zvolen prvním presidentem nové republiky
prof. Dr. Tomáš G.
Masaryk a jmenováno první ministerstvo
Kramářovo,
přijata
zpráva ta s jásotem. Hned příští
schůzi
obecního
zastupitelstva dne
1. prosince byli
všemi hlasy přítomných
členů
jmenováni za zásluhy a zřízení našeho státu čestnými
měšťany obce naší
páni:
president
republiky Dr. T.
G. Masaryk, president Spojených
států amerických
Woodrow Wilson

a předseda ministerstva Karel
Kramář.

LÍPY SVOBODY

Opis ronovské kroniky
str. 100 – 101.
Zápis provedl František
Chvála, odborný učitel na ronovské měšťanské škole.

Lípy svobody je označení památních stromů, které byly vysázeny především u příležitosti založení Československé republiky
(tyto stromy pocházejí většinou z roku 1919), k 50. jubileu (vysázeny kolem roku 1968) nebo při oslavách osvobození na konci
druhé světové války. V parku na Chittussiho náměstí máme také
lípu svobody, která má svojí historii …
Na jaře zasazena slavnostním způsobem na náměstí „lípa svobody“. Dne 1. května 1919 žactvem školy. (Zápis ronovské kroniky,
rok 1919, strana 102)
Pondělí dne 14. října 1940 byla z nařízení okupantů skácena památná lípa Svobody na náměstí. „Lípu skácet poručili, odboj národa tím posílili.“ (Zápis ronovské kroniky, rok 1940)

Zběsilost německá nešetřící života českých lidí, neušetřila ani
nevinného stromu. Památná lípa Svobody, zasazená na tomto místě
1. května 1919 musila být z nařízení okupantů odstraněna. Sázíme novou lípu Svobody v nové demokratické republice Československé s přáním, aby tak jako lípa tato v budoucnosti zmohutní
a nad ostatní stromy svoji korunu vysoko pozvedne, tak i národ náš
drahý vzrůstal a nad ostatní národy kulturou svou vynikal. Dáno
v Ronově nad Doubravou dne 28. října 1945 Opis pamětní listiny
uložené pod novou lípou Svobody, sestavené kronikářem. (Zápis
ronovské kroniky, rok 1945)

q Lípa svobody na Chittussiho náměstí dnes
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Nový školní rok v naší mateřské škole
Čas neúprosně běží,
střídá se den a noc, plynou
týdny a měsíce ve čtyřech
ročních obdobích. I v mateřské škole nám s novým
školním rokem začal nový
„Rok v kruhu“. Již po několikáté s dětmi prožijeme tento rok s kalendářem, který je spojen se zvyky předků, tradicemi, svátky, lidovými
obyčeji, pohádkami, říkadly, písněmi a tanci. Společně
budeme putovat ročním koloběhem. Prožívat každý měsíc,
který má svou povahu, barvu a vůni.
Tento rok se s námi na putování ročním koloběhem vydá
celkem 82 dětí, z toho 25 dětí nově zapsaných. Složení tříd
a pedagogického personálu je následující:
Třída Kytičky – 26 dětí, paní učitelky Jana Ševčíková
a Jana Valentová
Třída Sluníčka – 28 dětí, paní učitelky Bc. Jitka Doležalová a Kateřina Šrámková
Třída Berušky – 28 dětí, paní učitelky Mgr. Bc. Barbora
Mrázková, Jana Růžičková, Marcela Tlapáková
Na třídách máme i děti s různými typy podpůrných
opatření a děti s odlišným mateřským jazykem, kterým je
buď přidělen asistent pedagoga, nebo mají zpracován plán

pedagogické podpory, popř. individuální vzdělávací plán.
Asistenti pedagoga jsou v naší mateřské škole tři – paní
Marcela Hozlárová, Pavlína Čevelová a Žaneta Nejedlá.

Celý rok nebudeme vůbec zahálet a již máme naplánováno několik akcí a aktivit:
- V září jsme po adaptaci dětí zorganizovali setkání „Vítej v naší mateřské škole“, na které byli pozváni rodiče
a příbuzní dětí. Akce se velice vydařila, rodiče se s dětmi
zapojili do nabízených činností - výroba zvířátek z kaštanů, výzdoba školního plotu a květinových truhlíků, lepení obrázků z PET víček. Pro zpříjemnění odpoledne
bylo pro všechny připraveno „dýňové“ občerstvení v podobě dýňové polévky, buchty a salátu.
Dále pak byla rodičům nabídnuta přednáška paní Hušákové, týkající se vad řeči u dětí. I té se rodiče se zájmem
účastnili a kladli dotazy.
- V říjnu za námi do MŠ přijede lektorka ze Zdravé 5, která dětem nabídne program plný her o správné výživě.
Děti se mohou také těšit na divadlo s Dračí pohádkou
aneb trable s princeznou.
- Listopadem nás budou provázet mimo jiné i draci, se
kterými si uspořádáme drakiádu. Také se zúčastníme velice zajímavé besedy u rybářů.
- Prosinec bude nabitý předvánočními akcemi. Děti z Berušek potěší svým vystoupením obyvatele pečovatelského domu a také vystoupí na adventním jarmarku. S rodiči pak strávíme předvánoční chvíle na adventní slavnosti
v MŠ. Čekají nás i dvě divadelní pohádky.
- Leden se ponese v duchu zimní olympiády a utužování
zdraví.
- V únoru nás čekají přípravy na masopust, který již tradičně proběhne za účasti všech tří oddělení, a také návštěva u místního sboru dobrovolných hasičů.
- V březnu si odpočineme u knihy, podíváme se do místní
knihovny, rozloučíme se se zimou vynesením Morany
a zajdeme do místního kravína. Děti čeká i divadlo s pohádkou Jak Bodlináček probudil jaro.
- Přípravami na Velikonoční svátky bude protkán duben,
ve kterém se předškoláci půjdou také podívat do družiny
1. třídy ZŠ a pro rodiče bude připravena přednáška k zápisu do školy. Děti shlédnou pohádku O zemi na Zemi
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Dětem jsou po celý rok nabízeny i nadstandardní aktivity v podobě kroužků angličtiny a flétny a pro předškolní
děti je organizována logopedická prevence.
Všechny měsíce nám budou vyprávět, co se odehrává
v čase jejich vládnutí, a děti budou jejich vyprávění naslouchat, prožívat každý den a učit se novému. My, učitelky, jim rády budeme v tomto koloběhu průvodkyněmi.
A protože i personál MŠ potřebuje příjemné pracovní prostředí, proběhla během letních prázdnin rekonstrukce sociálního zařízení pro personál na oddělení Kytičky, kterou
prováděla firma Jaroslav Šouba. Za kvalitní a včasně odvedenou práci děkujeme.
Ale teď již pojďme naslouchat, co nám bude vyprávět
říjen…
Za kolektiv MŠ Jitka Doležalová

Pomáháme zvířatům

RODINNÉ CENTRUM
KOUTEK
Začátek školního roku
je v plném běhu, a i pro
naše nejmenší děti je tu
Rodinné centrum Koutek. Spousta malých
kamarádů nás opustila
a nastoupila do školky. Chceme Vás tedy touto cestou oslovit a pozvat k nám na návštěvu do centra. Užíváme si spolu
úterní pohybové aktivity, čtvrteční výtvarnou dílničku a pokaždé si přidáme pro zábavu pár říkanek. Nabízíme Vašim
dětem otevřený prostor pro vyžití, jejich seznámení s kolektivem vrstevníků a odpoutání maminek od stereotypu rodičovské dovolené.
K tomu nám také napomůžou přednášky, které
v rámci RC Koutek pořádáme.
Chceme touto cestou
poděkovat MUDr. Davidu Komárkovi za úžasnou
přednášku, vstřícný a profesionální přístup. Děkujeme
a těšíme se na další spolupráci.
Dále Vás zveme na přednáškový cyklus s Mgr. Pavlou Sedláčkovou, která je
absolventkou Pedagogické fakulty v Brně, kurzů Intuitivní
pedagogiky a tříletého studia waldorfské pedagogiky pro
učitele na ZŠ.
Zahájíme přednáškou 25.10. na téma Pozitiva a negativa
vztahů v rodině, dále 8.11. Výchova dítěte   -1 až 1 roku,
20.11. Vývoj a výchova dítěte 0 až 5 let a jako poslední nás
letos čeká Vývoj a výchova dítěte 5 až 8 let a to 4.12.
Těšíme se na Vás a doufáme, že přednášky přinesou nejen poučení a inspiraci, ale i možná vodítka, jak na ty naše
drobečky vyzrát.
Více informací na www.facebook.com/kouteknahrani.
Za Koutek se na Vás každé úterý a čtvrtek těší, vždy od 9
do 11:30, Tamara a Dana.

a zahájíme předplavecký výcvik a návštěvy solné jeskyně
v Kutné Hoře. Měsíc zakončíme pořádáním každoročního čarodějnického reje.
- V květnu nás čeká zápis dětí do MŠ. Děti z oddělení Sluníček zajdou potěšit babičky do pečovatelského
domu. Oslavíme Den matek a Den dětí. Zajdeme se podívat k myslivcům a budeme se těšit na návštěvu včelařů ve školce. Poslední divadelní pohádka, kterou děti
v tomto roce shlédnou, nese název Pekař Vilém.
- Červen bude již ve znamení těšení se na prázdniny. Oslavíme ale i Den otců a na Svatojánské slavnosti se rozloučíme s předškoláky.

Žáci 4. až 9. třídy se zapojili do celostátní výtvarné soutěže „POMÁHÁME ZVÍŘATŮM“. Velmi nás potěšilo, že dva naše obrázky
dokonce získaly ocenění. V kategorii žáků 7-11 let byl odměněn 2.
místem výtvor Matyáše Mence ze 4. třídy a 3. místem práce Rozárie Němcové ze 6. třídy. Moc jim k tomuto úspěchu blahopřejeme.
Vernisáž výstavy výtvarných prací proběhla 4. října 2018 v Toulcově
dvoře v Praze právě na Světový den zvířat. Nejlepší obrázky byly
nabídnuty k aukčnímu prodeji. Výtěžek z prodeje bude použit na zajištění krmení pro zvířata z farmy v Toulcově dvoře.
Za ZŠ Iva Trnková a Jitka Sedláková.

Vás zve na přednáškový cyklus

Mgr. Pavly Sedláčkové,
která je absolventkou Pedagogické fakulty v Brně, kurzů
Intuitivní pedagogiky a tříletého studia waldorfské
pedagogiky pro učitele na ZŠ.
Témata přednášek:

25.10. Pozitiva a negativa vztahů v rodině,
8.11. Výchova dítěte -1 až 1 roku,
20.11. Vývoj a výchova dítěte 0 až 5 let
4.12.Vývoj a výchova dítěte 5 až 8 let
Přednášky proběhnou od 17 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu v Ronově nad Doubravou.
Více informací na www.facebook.com/kouteknahrani. Změna programu vyhrazena.

Těšíme se na Vás.

Aktivity projektu Rodinného centra Koutek Ronov nad Doubravou jsou podpořeny
z dotačního programu Rodina a ochrana
práv dětí MPSV.
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Bleší trhy
V sobotu 8. září 2018 se
na ronovském náměstí v parku
konaly druhé letošní Bleší trhy
nazvané „podzimní“. 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. Akci jsme
v tomto rozsahu uspořádali
podruhé a byli jsme opět mile
překvapeni velmi kladnou re-

akcí prodejců i nakupujících.
Jedinou změnou druhých Bleších trhů byla změna času. Celou akci jsme posunuli na dopolední čas, což se ukázalo jako
dobrý tah.  Věříme, že se z této
akce stane tradice konaná vždy
na jaře a na podzim.
Proto se těšíme na příští rok
v pokračování této akce.
RR

na dlani

Beseda o ronovském rodáku Dobroslavu Orlu

PLACENÁ INZERCE

V zasedací místnosti v Ronově nad Doubravou se konala
19.9. beseda s Mgr. Kateřinou Andršovou o ronovském rodáku
Dobroslavu Orlovi.
Návštěvníci se velice zajímavé přednášce dozvěděli o životě a díle slavného hudebního vědce, který se věnoval hlavně
dějinám a reformě církevního zpěvu. Byl autorem řady odborných publikací i Českého kancionálu katolické církve. Studoval skladbu u Vítězslava Nováka a roku 1914 získal doktorát
na vídeňské univerzitě u Gustava Adlera prací o „Královehradeckém speciálníku“. Roku 1919 byl jmenován profesorem
a od roku 1921 působil jako profesor dějin hudby na Univerzitě
Komenského v Bratislavě. Založil tam ústav pro dějiny hudby,
sbíral hudební památky a od roku 1928 byl předsedou Ústavu
pro lidovou píseň.
Beseda byla pro všechny velice přínosná a můžeme se těšit
na další v cyklu rodáků Železných hor.                                  RR

Ronov nad Doubravou zavádí Mobilní rozhlas!
Čištění a kontrolovaní komínů
Kominictví Luboš Petříček
V případě Vašeho zájmu kontaktujte mě
na telefonním čísle:
731 749 095
Nabízím následující služby:			

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů u nás zavádíme novou službu - Mobilní rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním
dění pomocí různých komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat:
• SMS zprávy,
• hlasové zprávy,
• e-maily,
• zprávy do aplikace
o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, čištění ulic,
pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
Registrujte se na:
• elektronická registrace přes webový formulář na www.ronovnd.cz
nebo ronovnd.mobilnirozhlas.cz
* V prvním kroku registrace zadáte do systému své telefonní číslo
a potvrdíte ho heslem, které vám na toto číslo přijde.
* V druhém kroku poté vyplníte své kontaktní údaje a skupinu či skupiny informací, které chcete dostávat.
* Nakonec registrační formulář odešlete.
• písemná registrace - leták
Leták naleznete v kanceláři MěÚ nebo v místní knihovně.
Vyplněný leták odevzdejte tamtéž.
Co Vás čeká za zprávy?
Krizová komunikace - SMS zprávy
• Povodňové nebezpečí
• Varování před výkyvy počasí
• Krizové řízení
• Upozornění na odstávky vody
• Výpadky elektrické energie či plynu
Informace z úřadu - zprávy do aplikace a email
• Čištění ulic
• Umístění kontejnerů na bioodpad
• Změny úředních hodin institucí
• Uzavírky silnic
• Upozornění na termíny a povinnosti
Kulturní a sportovní akce - zprávy do aplikace a email
• Pozvánky na kulturní události
• Pozvánky na sportovní utkání
• Pořádání zábavních akcí pro děti
• Informace ZŠ, MŠ nebo spolků

Máme pro Vás novou aplikaci pro chytré telefony
Máme pro Vás novou aplikaci pro chytré telefony
Stáhněte si aplikaci do Vašeho mobilu a otestujte všechny užitečné funkce
Jak jistě víte, přistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi úřadem
a občany. Již nějaký čas využíváme SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily
a v tuto chvíli bychom Vám rádi představili další možnost, jak získat ještě
více informací. Naši novou aplikaci pro chytré telefony.
Stáhněte si aplikaci Mobilní rozhlas!
Jak začít používat aplikaci Mobilní rozhlas?
1. Stáhněte si aplikaci do vašeho mobilu. Aplikace je jednoduše ke stažení
zdarma ve vašich chytrých telefonech přes Google Play (Android) a App
Store (iOS).
2. Otevřete aplikaci a vyberte místo Vašeho bydliště.
3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné Váš kontakt přiřadit k aplikaci.
A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce v aplikaci.
Užitečné funkce aplikace Mobilní rozhlas:
· Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete všechny zprávy
z úřadu. Aktuality, informace z úřední desky a fotografie z událostí, stejně
jako rozcestník do dalších sekcí aplikace. Kromě novinek se také dozvíte, jaké je u nás zrovna počasí, kdo má svátek a najdete tam upozornění
na zprávy, které Vám budeme posílat.
· Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky které můžete vyfotit a poslat na úřad
pochvaly i náměty na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol na silnici, nesvítící lampu, zničenou lavičku nebo například sraženou zvěř, označit místo a odeslat. Kompetentní osoba se již postará o nápravu. Samozřejmě budeme rádi i za pozitivní a pochvalné fotohlášky jako
povedenou rekonstrukci, opravený chodník nebo hezkou vánoční výzdobu.
· Tísňové linky: V aplikaci můžete jednoduše najít seznam nejdůležitějších
tísňových linek a zavolat záchrannou službu, hasiče či policii. Součástí této
funkce je také možnost zobrazit Vaši aktuální polohu a mapu okolí pro případ nenadálých událostí a nehod. Díky tísňovým linkám budete mít pocit
bezpečí, ať půjdete kamkoliv.
· Informace o místě Vašeho bydliště: V této sekci najdete demografické,
geografické a historické údaje, stejně jako fotogalerii z kulturních či jiných
aktivit, kontakty a otevírací dobu úřadů a tipy na nejzajímavější aktivity
a výlety v okolí. U každého tipu na výlet navíc najdete jeho polohu, otevírací dobu a případně vstupné. Už si nebudete muset lámat hlavu s tím,
kam vyrazit.
Díky naší nové aplikaci Mobilní rozhlas budete mít vždy po ruce důležité informace, kontakty i možnost se podílet na zlepšení života u Vás
i ve Vašem okolí.

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

Nabízíme k pronájmu
byt 3+kk
v Ronově nad Doubravou
na zámku č. p. 1 včetně garáže
Tel.: 777 032 961
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Ze života hasičského sboru v Ronově nad Doubravou
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám touto cestou shrnul
naší hasičskou kulturní činnost od začátku letošního roku.
Jak jste určitě zaznamenali, letos je to právě 140 let, kdy
byl v našem městě založen hasičský sbor. O historii se tu
zmiňovat nebudu, koho to zajímá, má možnost od nás získat
vytištěnou publikaci, kde se podrobně o historii zmiňujeme. K dostání je v místní knihovně. Do plánu akcí jsme si
na tento významný rok dali za úkol uspořádat pár kulturních
činností, kde bychom se veřejnosti trochu připomněli. Krátce tu zmíním, co se u nás konalo.
10. března proběhlo sborové kontrolní shromáždění, které
je již tradičně věnované našim ženám, kde od nás dostanou
k MDŽ kytičku a malý dárek. Určitě si to zaslouží.
28. dubna proběhla u zámku okrsková soutěž hasičů.
Na startu se postupně vystřídalo deset družstev mužů a pět
družstev dětí. Z mužské kategorie byli nejlepší hasiči z Podhořan. Z dětské kategorie si zlato vybojovaly děti z Hošťalovic. Po celou dobu nám počasí přálo, atmosféra byla skvělá,
a kdo tu s námi byl, určitě se nenudil.
12. května proběhla v naší zbrojnici slavnostní schůze, věnovaná výročí založení sboru. Byli pozváni zástupci
okolních sborů, místních spolků a naši představitelé z vedení sdružení hasičů. Těšilo nás, že se na tuto slavnostní

chvíli sešlo mnoho pozvaných. Před samotnou schůzí
jsme se odebrali k pomníku
padlých na náměstí, kde
jsme položením věnce uctili
památku bratří, kteří padli
v první světové válce. Následovalo oficiální zahájení schůze ve zbrojnici, kde
po přednesení zprávy starosty sboru, proběhlo udělení
vyznamenání zasloužilým
hasičům a projevy hostů.
Další velkou akcí pro nás
byl 16. červen, kde jsme pro
Vás připravili den otevřených
dveří v naší zbrojnici. I tentokrát nám šlo sluníčko na ruku,
tak jste mohli v průběhu sobotního odpoledne zhlédnout pár
ukázek na hasičské téma v podání hasičů z okolních sborů.
Velkým zpestřením bylo vystoupení mladých hasičů z Třemošnice. K vidění byly archiválie našeho sboru a vystavena
historická technika. Děti si jistě do sytosti užily skákací hrad
a další drobné hry. Vše bylo dobře komentováno Josefem Pekárkem a ozvučeno Františkem Zvěřinou. Při této příležitosti
jsme si nechali vysvětit náš sborový prapor.  
V srpnu, na naši pouť, jsme uspořádali dvě hudební zábavy.
V pátek zahrála kapela Starý Klády a v sobotu tradiční PUNC.
31. srpna se konalo pro děti rozloučení s prázdninami.
I když nám při tom trošku sprchlo, akce se dětem líbila. Při
lampiónovém průvodu městem se všech 97 rozsvícených
lampiónků bez úhony vrátilo. Vše jsme ukončili ohňostrojem. Na své si přišli i dospělí, pro které hrála k poslechu
country kapela. Z výtěžku prodeje občerstvení jsme poslali na konto Nelinky Kočárníkové 5000 Kč a mažoretkám
Rondo 2000 Kč.
Činností ve sboru jsme měli daleko víc, ale záměrně
se tu o nich nezmiňuji. To si nechám do celkové zprá-

Bezplatná právní pomoc v novém
Od července letošního roku došlo k rozšíření poskytování tzv. bezplatné právní pomoci osobám s nízkými příjmy. Ty
tak mohou využít pomoci advokáta nejen v trestním, ale také
v civilních a ve správních řízeních (např. v řízení o přestupcích
apod.) či v řízení před Ústavním soudem. Na poskytutí pomoci
má právo ten, kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta
soudem podle zvláštních právních předpisů a ani si nemůže zajistit poskytování právních služeb jinak. Současně žadatel není
zastoupen ve věci, v níž žádá o poskytnutí právní služby či porady, jiným advokátem
Jaké služby zahrnuje
Bezplatná právní pomoc může mít nově tři podoby:
l právní porada
l právní pomoc
l právní pomoc cizincům ve speciálních zařízeních
První z nich je orientační právní porada v délce minimálně 30 a maximálně 120 minut ročně. Jedná se o právní poradu
informativního charakteru – tedy například o konzultaci podmínek smlouvy, právního problému či podobné. Právní poradu lze
poskytnout pouze fyzickým osobám. Druhou formou je poskytnutí právní pomoci – jedná se tak například o zastupování v ří-

Městská knihovna
Ronov nad Doubravou
Městská knihovna Ronov nad Doubravou
- informuje, že služby pro veřejnost -   kopírování, tisk,
skenování, laminování jsou dostupné v místní knihovně.
- nabízí:
seznam nových knih najdete na www.ronovnd.cz v sekci
knihovna na on-line katalog.
Můžete si zde vyhledávat i rezervovat knihy nebo kontrolovat své výpůjčky (nutno nejdříve vyzvednout heslo v
knihovně).
Otevírací hodiny pro veřejnost v Městské knihovně
Ronov n. D.
Pondělí   7.00 - 11.00  11.30 - 15.00
Úterý      7.00 - 11.00  11.30 - 16.30 (výpůjční den)
Středa     7.00 - 11.00  11.30 - 15.00
Čtvrtek   7.00 - 11.00  11.30 - 16.30 (výpůjční den)
Pátek      7.00 - 11.00  11.30 - 14.30
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zení před soudem či správním orgánem nebo o sepsání listiny.
O právní pomoc mohou zažádat jak fyzické, tak právnické osoby. Třetí formou je pak právní pomoc cizincům ve speciálních
(detenčních) zařízeních.
Kdo a jak může o pomoc žádat
l Kromě výše uvedených podmínek nesmí být příjem žadatele
v posledním půlroce vyšší než trojnásobek životního minima
(do výše příjmu se započítávají též příjmy společně posuzovaných osob). O právní pomoc lze zažádat u České advokátní komory prostřednictvím standardizovaného formuláře. Součástí
žádosti je doložení stanovených příloh a zaplacení stokorunového správního poplatku (vyjma osob, jež jsou od něj osvobozeny). Bude-li žadatel splňovat  všechny podmínky stanovené
v § 18a zákona o advokacii, advokátní komora mu dopisem
zašle kontaktní údaje na určeného advokáta (obvykle takového,
který poskytuje služby nedaleko místa bydliště žadatele či místa
konání soudu). Poté je na žadateli, aby se s advokátem spojil
a dohodli si spolu místo a čas konzultace.
Článek připravila Mgr. Bc. Anna Frantalová
Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt
e-mail: anna.frantalova@advokatimp.cz, www.advokatimp.cz

STRUČNÝ PŘEHLED
KULTURNÍCH AKCÍ
září – říjen 2018
28.10.

1.11.
4.11.
14.11.
1.12.
16.12.
26.12
26.12.

Pokládání věnců u pomníku
padlých
Halloween
Drakiáda
Cestovatelský večer s Mgr.
Hanou Kátrovou
Vánoční trhy a adventní
koncert
Vánoční koncertní vystoupení
Vánoční koncert
Expedice Krkaňka

pořádá město
pořádá ZŠ
pořádají skauti
pořádá knihovna
pořádá město
pořádá město
pořádají město
pořádá skauti

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

vy za letošní rok, se kterou Vás seznámíme z kraje roku
2019.
A jen pro informaci. Naše zásahová jednotka má k dnešnímu dni 19 výjezdů k požárům a technickým pomocím.
Labuť Josef

„Rodiče Nelinky děkují celé organizaci SDH Ronov
n/D za finanční dar pro Nelu. Pomoci si velmi vážíme.
Děkujeme.“

Ronovské mažoretky
zářily na ME
Ve dnech 11. až
14. října 2018 reprezentovala děvčata Mažoretkové
a twirlingové skupiny Rondo Českou republiku na
Mistrovství Evropy, které se konalo v chorvatském
městečku Poreč.
Po dlouhé době
se
nominovaly
současně skupiny
mladších i starších
dívek, kdy obě
skupiny načasovaly svou formu takřka dokonale a přivezly zpět do vlasti
tituly Mistrů Evropy. Dále soutěžily v disciplíně duo s rekvizitou  
Adéla Skokanová a Petra Kubešová, které získaly 8. místo, Miloslava Brynychová a Tereza Truksová – 6. místo, Pavla a Kateřina
Lancovy – 5. místo, Viktorie Němcová a Tereza Daruová – titul
I.VICEMISTR Evropy.   Tímto děvčatům a jejich trenérkám gratuluji a celé RONDO výpravě děkuji za podporu.
Veronika Opasková, vedoucí skupiny
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Společenská kronika
Narodili se:
David Pipek, Moravany 32
Václav Brom, Ronov n.D. 530
Životní jubileum oslavili:
František Dandáš, Ronov n.D. 262			
Marie Lebdušková, Mladotice 73			
Josef Skokan, Ronov n.D. 364			
Josef Labuť, Ronov n.D. 379				
Zdeněk Smetana, Ronov n.D. 419			
Antonín Koláček, Ronov n.D. 306			
MUDr. Bohuslav Pilař, Mladotice 36			

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

Dne 22.9.2018 si v obřadní síni Městského úřadu
v Ronově nad Doubravou  po 50 letech řekli své ano manželé  
Jaroslav a Pavlína Pekárkovi, Ronov n.D. 297
Zemřely:
Hana Steinerová, Ronov n.D. 115 ve věku 70 let
Milada Čudová, Ronov n.D. 561 ve věku 77 let
Mgr. Jaroslava Kopecká, Ronov n.D. 461 ve věku 72 let
SPOZ
Děkuji MěÚ a SPOZu za blahopřání a dárek k mému životnímu
jubileu. Zároveň děkuji pí Hromádkové za milou návštěvu.
Marie Lebdušková

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ
MĚSTO RONOV NAD DOUBRAVOU PŘEŠLO K JINÉMU
BANKOVNÍMU ÚSTAVU, PROTO DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ
ČÍSLA ÚČTU. JE NUTNÉ POSÍLAT VEŠKERÉ PLATBY (poplatek za komunální odpad, ze psa, za pronájem veřejného prostranství, správní poplatky, nájemné apod.)   NA NOVÉ ČÍSLO
ÚČTU:
KOMERČNÍ BANKA 115-3907100257/0100,
VARIABILNÍ SYMBOLY ZŮSTÁVAJÍ STEJNÉ
PLATNOST JE IHNED PO OBDRŽENÍ TÉTO INFORMACE.
ZÁROVEŇ OZNAMUJEME, ŽE OD 1. LEDNA 2019 BUDE
MOŽNÉ NA POKLADNĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU PLATBU
PROVÉST I BEZHOTOVOSTNĚ PLATEBNÍ KARTOU PŘES
TERMINÁL.
Město Ronov nad Doubravou
Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou
Tel.: 469 690 102, mesto@ronovnd.cz
Pondělí 07:00 - 11:00 12:00 - 17:00
	  Středa 07:00 - 11:00 12:00 - 17:00
	    Pátek 07:00 - 12:00
   

VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA OBCÍ 2018
Dne 5. a 6. října proběhly volby do zastupitelstva obcí a 1. kolo
do  Senátu Parlamentu ČR. V našem městě byly tři volební okrsky,
volilo se 15 členů zastupitelstva. K volbám přišlo 649 občanů, což
byla 48% účast. S novým zastupitelstvem města Vás seznámíme
v příštím čísle zpravodaje.
1. Sejček Zdeněk PaedDr. 431 hlasů
2. Lesák Marcel Ing.
412 hlasů     	
3. Opasek Jan Bc.
398 hlasů     	
4. Hazuka Petr
395 hlasů
5. Miřejovská Jitka Mgr. 368 hlasů
6. Šindelář Jiří
319 hlasů
7. Kabeláč Karel Ing.
307 hlasů
8. Trnka Petr
308 hlasů
9. Sequardt Jaroslav
219 hlasů
1.  Minařík Ota Mgr.
320 hlasů     	
2.  Skokan Václav Ing.
273 hlasů
3.  Holas Dušan
259 hlasů
4.  Hubáček Michal
219 hlasů
5.  Petržilka Václav
171 hlasů
1.  Šidák Jiří Ing. DiS.
118 hlasů

Dejme šanci Ronovu
Dejme šanci Ronovu
Dejme šanci Ronovu
Dejme šanci Ronovu
Dejme šanci Ronovu
Dejme šanci Ronovu
Dejme šanci Ronovu
Dejme šanci Ronovu
Dejme šanci Ronovu
Kopeme za Ronov
Kopeme za Ronov
Kopeme za Ronov
Kopeme za Ronov
Kopeme za Ronov
KDU-ČSL

Děkuji Městskému úřadu v Ronově nad Doubravou za květiny
a dar k mému životnímu jubileu a paní Růžičkové a paní Auersvaldové za milou návštěvu.
Josef Skokan
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání a dárek k mým
narozeninám. Velmi mne potěšila milá návštěva pí Pavlíkové a pí
Semrádové.				
Josef Labuť
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově nad Doubravou za blahopřání a dar
k mým narozeninám. Také děkuji za návštěvu paní
Semrádové a paní Hromádkové.
Antonín Koláček
Děkujeme starostovi města panu Ing. Lesákovi
a matrikářce Městského úřadu v Ronově n.D. paní
Jehlárové za krásný obřad a dar při příležitosti
naší zlaté svatby. Dále děkujeme paní Mgr. Andršové za hudební doprovod. manželé Pekárkovi

USNESENÍ z 31. jednání zastupitelstva města Ronov nad Doubravou, konaného dne 20.08. 2018
A/ S c h v a l u j e
č. Z – 365/31/2018
Rozhodnutí o výběru dodavatele poskytnutí bankovního úvěru ve výši
50.000.000,- Kč na zajištění
spolufinancování projektu:
„ČOV a kanalizace Ronov
nad Doubravou“ – Komerční banka a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07  Praha
1, IČ:45317054
č. Z – 366/31/2018
Smlouvu na „Poskytnutí
bankovního úvěru ve výši
50.000.000,- Kč na zajištění spolufinancování projektu:„Ronov nad Doubravou
– ČOV a kanalizace““ Komerční bance, a.s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969,
Praha 1, PSČ 114 07, IČ:
45317054 - Varianta 2
č. Z – 368/31/2018
Rozpočtové opatření
4/2018

č.

č. Z – 370/31/2018
Smlouvu o zřízení věcného
břemene   pro plynárenské
zařízení „ROZ STL plyn.+příp., Ronov n/D, Školská 168, Město Ronov nad
Doubravou.
č. Z – 371/31/2018
Kupní smlouvu na bytovou jednotku č. 418/4 spolu
s ideálním podílem 560/3420
na společných částech domu
čp. 418, vše zapsané na výpisu z KN LV 1546 pro obec
a k.ú. Ronov nad Doubravou
a dále spolu s ideálním podílem 560/3420 pozemku
st.p.č. 560 zapsaným na výpisu z KN LV 1547 pro obec
a k.ú. Ronov nad Doubravou
a dále ideální podíl 1/12
pozemku p.č. 945 ostatní
plocha zapsaného na výpisu
z KN LV 10001 pro obec
a k.ú. Ronov nad Doubravou včetně všech součástí
a příslušenství, tj. zejména

venkovních úprav a septiku
za dohodnutou kupní cenu
celkem 800.000,- Kč.
č. Z – 372/31/2018
Kupní smlouvu na bytovou jednotku č. 418/5
spolu s ideálním podílem
765/3420 na společných
částech domu čp. 418, vše
zapsané na výpisu z KN LV
1546 pro obec a k.ú. Ronov nad Doubravou a dále
spolu s ideálním podílem
765/3420 pozemku st.p.č.
765 zapsaným na výpisu
z KN LV 1547 pro obec
a k.ú. Ronov nad Doubravou a dále ideální podíl 1/12
pozemku p.č. 945 ostatní
plocha zapsaného na výpisu z KN LV 10001 pro obec
a k.ú. Ronov nad Doubravou včetně všech součástí
a příslušenství, tj. zejména
venkovních úprav a septiku
za dohodnutou kupní cenu
celkem 811.000,- Kč.

B/ P o v ě ř u j e
č. Z - 367/31/2018
starostu města podpisem
smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s. se sídlem
Na Příkopě 33 čp. 969, Praha

1, PSČ 114 07, IČ: 45317054
C/ U k l á d á
č. Z – 369/31/2018
účetní města zpracovat rozpočtové opatření do uprave-

ného rozpočtu s termínem
do 20. 09. 2018 a převést
na účet obce Heřmanice výnos ze sdružených lesů za rok
2017 ve výši 48.692,- Kč
do 20.09.2018
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MYSLIVOST JE HLAVNĚ O LÁSCE K PŘÍRODĚ
V každém čísle našeho zpravodaje Městečko na dlani Vám představujeme historii
i současnost některého místního spolku očima pamětníka. Nyní Vás seznámíme se spolkem
mysliveckým, který byl založen před 70 lety, a o rozhovor jsme požádali jeho dlouholetého
místopředsedu, kynologa, referenta a člena okresní myslivecké komise Jaromíra Minaříka.
Kdy a kde jste se narodil?
Narodil jsem se 13.3.1948, jsem místní rodák a od narození
bydlím zde na Podhorce. Jen pro zajímavost, zrovna byl pohřeb
Jana Masaryka.
Čím byli vaši rodiče?
Jsem synem soukromého zemědělce, což mě ovlivnilo na celý
život. Jelikož soukromí zemědělci neměli v té době na růžích
ustláno, musel jsem tvrdě v hospodářství pomáhat a nedostalo se
mi dalšího vzdělání. V roce 1975 byl tátův majetek zkonfiskován
a já musel do práce. Jediný, kdo mě zaměstnal, byla Jednota.
V kterých ronovských restauracích jste pracoval?
Začínal jsem v hostinci na rohu náměstí, pak jsem pracoval
i u nádraží Na Prdítku. Na konec jsem v restauraci v Tunelu strávil 18 let.
Od kdy jste ve sdružení myslivců?
Přijat jsem byl v roce 1968, od té doby vlastním lovecký lístek. Zkoušky z myslivosti jsem měl složené, a už rok předem
jsem byl adept v Mysliveckém sdružení Ronov.
Jak jste se dostal k myslivosti?
V myslivosti se pohybuji už od 15 let, kdy jsem pomáhal zabezpečit krmení pro zvěř. Myslivci měli v pronájmu políčka,
která jsem pomáhal obdělávat.
Pěstovala se řepa, topinambury, obilí a jiné, a tím se samozásobovali.
Kdy vzniklo sdružení myslivců v Ronově?
Vznik spolku se datuje
v roce 1950, měl 11 členů.
Do roku 1950 řídil obecní úřad
honební společenstvo.
Jaké byly další podstatné
změny v následujících letech
v myslivosti v Ronově?
Nastalo sloučení honebních
katastrů obcí Ronov n. D.,
Žlebské Chvalovice, Závratec, Biskupice. Na mimořádné
schůzi, která se konala 18. 3.
1951 v hostinci u Prchalů, bylo
dohodnuto, že nové sdružení
Ronov n. D. bude mít  nejvýše
25 členů, Biskupice 5,  Závratec 3, Žlebské Chvalovice 3, Ronov
14. Tento klíč se ještě dodržoval v roce 1968.
Kde mělo sdružení základnu, než se postavila myslivna?
Základna nebyla žádná. Scházeli jsme se v hospodách. Končily tam i hony.
Prvotní myšlenka vznikla v hospodě na rohu. Konala se výroční schůze, která nedopadla dobře, neboť nebylo zvoleno předsednictvo. Tehdy vystoupil pan Diviš a pan Koudela a řekli, že
jeden bere předsedu a druhý hospodáře. Jako „stará garda“ nepolevili a navrhli, že by se mělo něco dělat. A tehdy vznikla myšlenka postavit myslivnu. Snad k tomu přispělo i to, že i rybáři už
měli v tu dobu na Horce svoje zázemí.
A jak všichni víme, tato myšlenka se dotáhla až do konce.
Ano. Pan Diviš si vzal stavbu na starosti. Stavělo se v akci
Z. Tvárnic bylo málo, museli jsme si je dělat sami. Také dříví
na stavbu jsme si dělali v lese sami. Než se sehnala míchačka,
všechno se míchalo ručně, pro vodu jsme chodili do řeky. Bylo to
několik let dřiny. Soboty, neděle, každá volná chvilka.
Byla účast na výstavbu pro členy povinná?
Povinná? Dnes by se řeklo demokraticky povinná…
Jaký vidíte rozdíl ve sdružení třeba před čtyřiceti lety a dnes?
Vidím to tak, že přílišná demokracie je někdy na škodu. Když
to vezmu obecně, tak byla větší autorita starších, bezpečnost
a zodpovědnost. Při honu musí být spolehnutí jeden na druhého.
Ať tenkrát nebo dnes. Ten kdo má hon na starost nese velkou
odpovědnost za všechny a za všechno. Všichni zúčastnění si to
musí uvědomit a dodržovat daná pravidla.
Některé spolky si stěžují na nedostatek nových mladých členů. Jak je to u vás?
U nás je to stejné. Pro mladé je to spousta práce. Mohlo by
se zdát, že je přiláká zbraň a hony, ale myslivost není o zbrani
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nebo střelbě. Jde hlavně o lásku k přírodě. Hony to už jsou
jen jako odměna.
Jak často se scházíte?
Vždy před každou námi
připravovanou akcí, abychom
se domluvili na organizaci.
Za rok svoláváme 4 předepsané schůze.
Kolik má dnes spolek členů?
Myslivecký spolek má
v současné době 32 členů
a v čele stojí předseda Stanislav Straka.
A jaké pořádáte akce?
Plesy pořádáme už od padesátých let, každoročně až doposud.
Poslední leč vždy otevírala plesovou sezonu. Nyní využíváme
na ples kulturní dům v Třemošnici. Také děláme Myslivecký
den společně s mysliveckými hody. Dále střelby O ronovskou
kachnu. Nesmím zapomenout, že chodíme do mateřské školky
povídat dětem o přírodě a myslivosti. Jako dítě mám vzpomínku na plesy ochotníků – šibřinky v sokolovně. Měli dané téma
a k tomu malované kulisy velké jako okna. Přípravu mívali
celoroční.
Jak probíhali hony dříve?
Bylo 22 členů. Mladí chodili na Chvalovicko, staří chodili na Biskupicko, 12 členů
šlo tam a zbytek tam. Mladí
šli po Lhutecké silnici nahoru
na Lhůta a dolu podle obce
k Emanovu dolíku (k samotě).
Po druhé se šlo ke Chvalovicům a pod kravínem. Po třetí
se šlo od hřbitova ve Ž. Chvalovicích a končilo se u rybníků. Když jsem chodil jako
honec, tak mi dali na rameno
20 řemínků, na které mi pověsili 20 bažantů a řekli: „Půjdeš
od Emana (u samoty) k Miláčkům a vrať se pro další“. Což
byla dost dlouhá cesta.
A jak probíhají hony dnes?
Zvěře ubývá. Bažanty si chováme sami. Máme jich asi 300 ks
a chov má na starosti p. Tlapák. Ostatní mu pomáhají podle rozpisu služeb.
Lze tomu rozumět tak, že je vypouštíte, abyste měli vlastně
co střílet?
Dá se to tak říct, co si vypustíme, to musíme střelit. Zvěře ubývá moc. Sice se říká, že je například srnčího dostatek, ale podle
toho jak se na to dívám já v porovnání minulých let, tak  ji není
ani polovina. Vzpomínám si, že Na Šípích se pohybovalo 100 až
120 kusů a také směrem na Biskupice, k Hájům, v Olšinkách,
ke Kněžicům, u svatého Kříže, ke Žlebským Chvalovicům, tam
všude byl takový silný rudl.
A co drobná zvěř?
Ta už není skoro vůbec. Dříve se tu zajíci stříleli a také chytali.
Odchyt byl asi 250 – 300 zajíců. Dnes na 100 ha není ani jeden.
Na jedné staré fotografii z honu z roku 1953 je výřad 299 zajíců, střelených na 30 ha. Také kohoutů se na Chválovicku střílelo
200 – 220 a tradičně skupina od Biskupic jich vždycky přinesla
o 20 ks méně. Takže na hon připadlo asi 400 kohoutů. A to se
chodili čtyři hony na bažanty a čtyři hony na zajíce ročně.
V sedmdesátých letech byly zakomorované bažantí slepice
a kohouti a zprovozněna líheň s odchovnou. Tím začal umělý
odchov bažanta. Ročně se líhlo 1 800 bažantích kuřátek. Například v roce 1977 bylo uloveno 1 200 ks statných bažantů. Pro
finanční zisk byly prodány hony na bažanty cizincům po dobu tří
let, každý rok jeden hon.
Co děláte pro svoji organizaci?
Děláme toho mnoho. Chováme bažanty, každý myslivec má
přidělený krmelec, o který se stará, hospodář chodí na kontrolu,
jestli je vše v pořádku. Mohli bychom vyjmenovávat další a další. Práce je nekonečná. Ale neděláme to pro organizaci. Děláme

to hlavně z lásky k přírodě, je to pro nás srdeční záležitost. Střelba a hony jsou odměnou za celoroční práci.
Ještě nám zbývá pohovořit o kynologii.
V roce 1955 vlastnil krátkosrstého ohaře p. Turek, p. Krátký,
p. Koudela. P. Kátra kokršpaněla a p. Rychetský pointra. Nejvíce se výcvikem ohařů zabýval
p. Koudela. V šedesátých letech
mě chovnou fenu krátkosrstého
ohaře p. Krátký a chovná stanice měla název „Z Ronovských
luhů“. Po roce 1970 choval
krátkosrstého ohaře p. Lebduška a chovná stanice měla název „Ze Závrateckých strání“
Štafetu chovu ohařů převzal
pan Vrzáček až do roku 1997.
Stanice má název „Od devíti
dubů“. Za dlouhodobou činnost
v klubu dlouhosrstých ohařů byl
panu Vrzáčkovi udělen čestný
stříbrný klubový odznak. V roce
2008 byla panu Tyllerovi uznána do chovu fena českého fouska, chovná stanice měla název
„Z městečka na dlani.“
Podzimní zkoušky ohařů se pořádaly v ronovském mysliveckém sdružení do šedesátých let za okresu Čáslav. Před rokem 1970
proběhli zkoušky 2x. Pokračovalo se až do roku 1975 a 1978.
Po dlouhé odmlce p. Minařík tuto činnost obnovil kynologickou akcí s názvem „O putovní pohár hejtmana Pardubického
kraje“. V roce 2008 byly uskutečněny podzimní zkoušky ohařů
a malých plemen. Akce se uskutečnily 10 x.
Co byste chtěl vzkázat všem?
Člověk v dnešní uspěchané době ani neví, o co přichází. Je třeba zastavit a pozorovat ráno probouzející se přírodu, vnímat vůni
lesů a luk. Naučit se číst a rozumět krajině, která nás obklopuje.
Jak jsem již několikrát řekl, myslivost je o lásce k přírodě, není
to jen střílení zvěře, jak si někteří mylně myslí.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
do dalších let mnoho elánu a pevné zdraví.
Stanislava Smolová a Dušan Holas
Využili jsme rozhovoru s panem Jaromírem Minaříkem
a zeptali se ho jako pamětníka dění v Ronově na posvícení
konaného na Podhorce.
Spousta lidí si ještě pamatuje posvícení na Podhorce. Co
nám k němu řeknete?
Na začátku to byla taková nevinná soukromá akce v garáži, kde hrál pan Tlapák na harmoniku. Další roky to narůstalo tak, že už se stavěl parket a museli mi pomáhat další příznivci. Dokonce se to jednou táhlo celý týden. Já byl v práci
v hospodě a tady bylo plno lidu. Peklo se prase, ohřívaly se
párky, nechyběla spousta jídla a pití. Dokonce se tu odehrávaly i dožínky JZD. Rád na to vzpomínám.
Kdy a proč to skončilo?
Skončilo to někdy brzy po revoluci na počátku devadesátých let. Už to nevím přesně. Ale dohromady se to konalo
10krát. A proč to skončilo? Nedalo se to finančně utáhnout,
celé to bylo postavené na dobrovolném příspěvku zúčastněných…

Městečko

ŽÁCI SK RONOV
NAD DOUBRAVOU

na dlani

RSK CUP 2018

Podzimní část sezóny 2018/2019 našich žákovských mužstev se
chýlí ke konci. Děkujeme všem žákům za reprezentaci a rodičům
a rodinným příslušníkům za podporu.
Výbor SK Ronov nad Doubravou

VÝZVA SPORTOVNÍHO KLUBU
RONOV NAD DOUBRAVOU
Vážené děti a vážení rodiče,
Sportovní klub Ronov nad Doubravou si Vás touto cestou dovoluje oslovit s nabídkou stát se členy našeho Sportovního klubu.
Rádi mezi námi uvítáme děti (kluky i holky) ročníků 2004 až 2013,
v kategoriích   starší a mladší žáci a starší a mladší přípravka, které
by měly zájem stát se fotbalistou/kou a reprezentovat Sportovní
klub Ronov nad Doubravou v nejvyšší mládežnické soutěži Chrudimského okresu.
Dále touto cestou chceme oslovit i rodiče, kteří by měli zájem
pomoci našim stávajícím trenérům s trénováním nebo organizačními záležitostmi kolem našich mládežnických týmů, velice rádi je
uvítáme v našich řadách.

Jako tradičně jsme první sobotu po ronovské pouti 18. 8. 2018
uspořádali na nově zrekonstruovaných tenisových  kurtech již šestnáctý ročník nohejbalového turnaje trojic neregistrovaných hráčů.
Turnaje se zúčastnilo, za krásného slunečního počasí, 11 družstev.
Poprvé se zúčastnila dvě družstva z nedaleké Třemošnice, které
svojí účastí určitě zkvalitnila turnaj a věříme, že se stanou pravidelnými účastníky. Nejlepší výkony na turnaji předvedlo družstvo
Podmoky, na druhém místě skončilo družstvo Kiosek (Třemošnice) a jako třetí skončili Spideři.  Jako tradičně si každý účastník
odvezl nějakou cenu. Tři nejlepší družstva se podělila o dva soudky
piva a mražená kuřata.

Konečné pořadí týmů bylo následující:
  1. Podmoky
  2. Kiosek (Třemošnice)
  3. Spideři
  4. RSK B
  5. Ž. Chvalovice
  6. Ráj
  7. Bomba tým
  8. Těstoviny (Třemošnice)
  9. RSK A
10.-11. Starkoč a Dubeček B

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám každý rok pomáhají udržet mnohaletou tradici turnaje a zajistit ceny pro účastníky. Vybrané
fotky z turnaje naleznete na adrese: https://dusan-holas.rajce.idnes.cz

PLACENÁ INZERCE

Kontakty:
Luděk Jelínek - sekretář klubu tel.: 737904307; email: hern.jelinek@seznam.cz nebo info@skronov.cz
Vladimír Samek - člen výboru SK tel.: 607107391; email: v.samek@kovolis-hedvikov.cz
Těšíme se na Vás
Sportovní klub Ronov nad Doubravou

Vaše příspěvky
a připomínky
zasílejte redakční
radě zpravodaje
na knihovna
@ronovnd.cz

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 24.10.2018
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 10.12.2018
příspěvky zasílejte na
knihovna@ronovnd.cz
RR – redakční rada – Stanislava Smolová,
Dušan Holas
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Mateřská škola
Ronov nad Doubravou
srdečně zve na

Adventní slavnost
Termín – 18. prosince 2018 (úterý)
Začátek – 15:00 hodin
Místo – prostory mateřské školy, školní zahrada
Program
• Začátek slavnosti v 15:00 hodin pro všechna oddělení
• Od 15:00 – 16:00 – program na odděleních
• 16:00 – 16:30 - Adventní setkání u jesliček
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