Městečko na dlani
Zpravodaj Ronova nad Doubravou, Mladotic a Moravan

SLOVO

STAROSTY

Vážení spoluobčané,
v úvodu tohoto příspěvku
mi dovolte vám poděkovat
za projevenou důvěru a přízeň, kterou jste nám v letošních volbách věnovali. Velice
si ji vážíme. Můžeme tak
pokračovat v rozdělané práci. Zastupitelstvo se z velké
části obměnilo. Má 9 nových
členů.
Nejdůležitějším úkolem
tohoto volebního období
bude dokončení a zahájení
provozu nově budované kanalizace a čistírny odpadních
vod. To, o čem se dlouhá léta
mluvilo, se začalo realizovat. Počátkem listopadu byla
zahájena pokládka kanalizačního řádu v ulicích Pod
Rybníkem a U Školky, zároveň se začal budovat přivaděč
přes pole u stávající čistírny
odpadních vod. Harmonogram výstavby včetně mapy
s vyznačením jednotlivých
stok naleznete na městských
stránkách v sekci kanalizace.
Tento harmonogram bude naplňován v závislosti na počasí, což znamená, že může být
v této souvislosti upraven.
Vzhledem k tomu, že se průběžně celý Ronov stane staveništěm, žádáme vás, abyste
dodržovali v maximální míře
bezpečnostní pokyny tam,
kde se provádí stavební práce. Dle harmonogramu prací
budou nejdříve budovány stoky s veřejnými částmi přípojek a současně bude probíhat
výstavba čistírny odpadních
vod. Záměrem realizační firmy je mít tyto práce dokon-

čené do konce roku 2019.
Teprve následně se budou napojovatjednotlivénemovitosti.
V nedávné době jste do vašich schránek obdržely obálku s projektovou dokumentací na přípojku k nemovitosti.
V případě, že potřebujete tento projekt upřesnit, je třeba se
spojit přímo s projektantem.
O průběhu výstavby budete
informováni prostřednictvím
Městečka, mobilního rozhlasu a webových stránek.
Další větší projekt, který
se dokončuje, je nové veřejné osvětlení v Mladoticích.
V současné době již svítí polovina instalovaných lamp,
které byly napojeny na původní rozvaděč. Na druhé
straně řeky muselo být zřízeno nové odběrné místo,
ze kterého budou napojeny
lampy na této straně. Ze strany ČEZu bylo přislíbeno, že
připojení bude provedeno
v nejkratším možném termínu.
V listopadu byla zrealizována přístupová cesta podél zahrádkářské kolonie až
do Bažantnice. Nyní se tak
pohodlně dostanete do tohoto
lesoparku.
Počátkem nového roku
proběhne výběrové řízení
na firmu, která bude zajišťovat svoz odpadů. Současně
chceme opětovně podat žádost o dotaci na zřízení sběrného dvora. V této souvislosti
upozorňujeme na rozhodnutí rady zrušit sběrné místo
za nákupním střediskem.
Toto místo bylo dlouhodobě
v neudržitelném stavu, a proto bylo zrušeno bez náhrady.
V této souvislosti upozorňujeme živnostníky a podnikatele
na zákonnou povinnost mít
uzavřenou smlouvu na likvidaci odpadů. Počátkem roku
dojde ze strany města ke kontrole této zákonné povinnosti.
1. prosince jsme rozsvítili vánoční strom a zahájili
tak adventní čas. Dovolte mi
tedy popřát vám co nejméně shonu, příjemné prožití
vánočních svátků a šťastný
nový rok. Více tolerance
a ohleduplnosti do nového
roku 2019.          Váš starosta
Ing. Marcel Lesák
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Příjemné prožití
vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí
a úspěchů
v novém roce přeje
Městský úřad,
Městská knihovna
a redakční rada
Ronov nad Doubravou

Adventní čas byl zahájen vánočními trhy a rozsvícením vánočního stromu.
Již se stalo tradicí zahajovat adventní čas rozsvícením vánočního
stromu společně s vánočními trhy a adventním koncertem. V našem
městě se tato akce letos konala již po osmé. Letos jsme se v sobotu
1. prosince probudili do krásné zimní zasněžené atmosféry.  
V parku na náměstí bylo připraveno téměř třicet nazdobených
stánků s nejen vánočním zbožím s možností nakoupení dárků pro
své nejbližší. Pro všechny bylo přichystáno bohaté občerstvení,
nechyběl svařák, punč, trdelník, palačinky a spousty dalších pochutin, které k těmto svátkům patří. Pro děti byly připraveny dílničky, kde si vlastnoručně vytvořily dekoraci nebo si namalovaly
vlastní ozdobu na stromeček. Také je jistě potěšila zvířátka, mohly

pohladit koníky, kozičku či pejska nebo si prohlédnout betlémek
a třeba se vyfotografovat s Ježíškem v jesličkách. Ke správné náladě přispělo i umění mistra kováře a vyjížďky v kočáře v koňském
spřežení.
Připraven byl také doprovodný program. Hudební vystoupení
zahájila ZUŠ Heřmanův Městec pod vedením Radka Menouška.
Zazpívaly nám děti z mateřské školky se své pásmo písniček pod
dohledem paní ředitelky Barbory Mrázkové. Na ně navázal pěvecký sbor s žáky místní základní školy pod řízením Kateřiny Andršové. Za velkého počtu diváků předvedla své umění celá skupina mažoretek Rondo. Celé hudební vystoupení uzavřela ZUŠ Band Little
Čáslav. Po setmění nastala  slavnostní chvíle rozsvícení vánočního
stromku, který bude zdobit naše náměstí po celý vánoční čas.
Od 17 hodin se rozezněl v kostele sv. Vavřince nádherný koncert. Před jeho zahájením pozdravil přítomné farář Milan Vrbiak
a zástupce světoznámého komorního souboru Barocco sempre giovane. Poté se mohlo téměř 200 návštěvníků zaposlouchat do tónů
skladeb českých i světových autorů v podání špičkových mladých
českých profesionálních hudebníků.                                           RR

Ronov zahájí výstavbu kanalizace a nové čistírny odpadních vod
Město Ronov nad Doubravou zahájil výstavbu kanalizace a nové čistírny odpadních
vod. Vlastnímu začátku stavebních prací předcházelo v úterý
30. října 2018 slavnostní poklepání základního kamene,
kterého se zúčastnili zástupci
města, sdružení zhotovitelů
a dalších firem, podílejících se
na přípravě a realizaci tohoto
projektu.
V Ronově nad Doubravou
žije přibližně 1700 obyvatel.
Doposud však na kanalizační
síť bylo připojeno necelých
15 % z nich. „V 70. letech byla
odkanalizována pouze malá
část našeho města. Jednalo se
o nově vzniklé sídliště, kde
žije cca 250 obyvatel,“ přiblížil současný stav starosta
Marcel Lesák. „Zbytek města zatím vypouští odpadní
vody přes domovní septiky
do místních vodotečí a násled-

ně do řeky Doubravy,“ doplnil
Lesák. Tento stav je z pohledu
životního prostředí dlouhodobě neudržitelný. V průběhu letošního suchého léta tak
mnohdy v korytech vodotečí
tekly pouze odpadní vody.
Zahajovaný projekt počítá
s vybudováním kanalizační
sítě, díky které se na novou
čistírnu odpadních vod bude
moci připojit dalších více než
1100 ekvivalentních obyvatel
(EO). Místní části Mladotice
a Moravy pak budou moci využívat možnosti odpadní vody
vyvážet a likvidovat na nové
čistírně odpadních vod. „Čistírna je navržena s kapacitou
2500 EO, což představuje dostatečnou rezervu umožňující
další rozvoj města a připojení
dalších místních částí a sousedních obcí. První připojenou
obcí se stane Bousov, kde výstavba kanalizace začne hned
po dokončení projektu v Ronově,“ uzavřel Lesák.
Celkové náklady projektu
jsou kalkulovány ve výši 125
mil. Kč. Operační program životní prostředí poskytne dotaci
ve výši 82,9 mil. Kč, na zbývající část nákladů pak město
Ronov nad Doubravou bude
čerpat bankovní úvěr a bude
žádat o dotaci Pardubický kraj.

Projektovou dokumentaci
zpracovala společnost Recprojekt s.r.o. a žádost o dotaci
z Operačního programu životní prostředí připravila firma
EGRANT s.r.o. Pro realizaci
stavebních prací a dodávku technologie bylo vybráno
sdružení „Společnost Ronov
nad Doubravou“ reprezentované společnostmi VCES
a.s. a Stavitelství Řehoř s.r.o.
„V nejbližších dnech převezmeme staveniště. V ten okamžik začne běžet lhůta 700
dní pro dokončení a předání
stavby,“ přiblížil harmonogram výstavby Tomáš Kouba,
obchodní manažer společnosti
VCES a.s. „Projekt zahrnuje
kromě mechanicko-biologické

čistírny a téměř 8 km gravitační kanalizace také dvě čerpací stanice, 417 metrů výtlaků
a 2950 metrů veřejných částí
kanalizačních přípojek,“ uzavřel Kouba.
Výstavbou kanalizační sítě
a nové čistírny odpadních vod
plány města v oblasti ekologie
nekončí. Již nyní vedení plánuje v následujícím období využití dotačních titulů pro vyčištění
a odbahnění místních rybníků.   
Pro další informace, prosím,
kontaktujte:
VCES a.s.		
Ing. Vladimír Ujec			
PR Manager 		
Tel.: +420 495 091 123,
GSM: +420 602 176 163
E-mail: vladimir.ujec@vces.cz
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

OHLÉDNUTÍ
ZA PODZIMEM
Nový školní rok se rozběhl
rychlým tempem a děti z mateřské školy se s chutí zapojily
do všech činností a aktivit nabízených během podzimních
měsíců. Příznivé slunečné
a teplé počasí, téměř až do listopadu, nám umožnilo využívat
školní zahradu k hrám na pískovištích, hřišti a na všech
zahradních prvcích. Také jsme
postupně sklízeli plody na záhoncích, pochutnávali jsme si
na rajčatech a paprikách. Přes
velký nedostatek vody v letních měsících se nám urodily
i menší dýně. Nasbírali jsme si
kaštany, žaludy a šišky, které
jsme využili při tvoření s přírodninami.
V listopadu jsme všichni
společně uklízeli na naší velké
zahradě listí. Zapojili se všichni, i ti nejmenší, a společnými
silami se nám podařilo téměř
všechno listí navozit na jednu
velkou hromadu.
Pěknou a vydařenou akcí
byla „Drakiáda v mateřské škole“. Pouštění draků předcházely činnosti v týdnu nazvaném

„Dračí školka“. Děti na všech
odděleních nejen různé draky
vyrobily, nakreslily a lepily,
ale pozorovaly a vypravovaly si o počasí a vyhlížely to
správné počasí na pouštění
draků. V pátek nás se svými
draky v mateřské škole navštívily děti z 1. třídy ZŠ. Ve třídě
„Berušky“ vyrobily společně
s nejstaršími předškoláky ocas
velkému drakovi a potom jsme
se všichni vydali k rybníku.
Draků ten den létalo za Ronovem opravdu hodně a všichni
jsme si jejich pouštění užili.
V letošním roce se naše mateřská škola poprvé účastnila
i Halloweenu na ronovském
náměstí, který pořádala ZŠ.
Již dopoledne děti ze všech tří
oddělení ozdobily tři menší
stromy v parku na náměstí strašidly, namalovanými dýněmi
a papírovými netopýry. Odpoledne jsme pod těmito stromy
rozsvítili i dýňová strašidla,
která vyráběly děti s pomocí
paní učitelek z dýní vypěstovaných na školní zahradě.
NÁVŠTĚVA U RYBÁŘŮ
Již tradiční podzimní akcí
naší mateřské školy je návštěva
u rybářů v místních sádkách.
Přestože letošní léto rybám
nesvědčilo, rybáři pro nás připravili ukázku ryb vylovených
v jejich rybnících. Na návštěvu
jsme se vypravili 16. listopadu
a opět jsme se od pana Reka,
který návštěvu spolu s panem
Machem připravili, dozvěděli
mnoho zajímavých informací

a měli jsme možnost prohlédnout si některé naše sladkovodní ryby. V kádi na nás již čekali
perlín, lín, plotice, sumeček
americký, kapr hladký i šupinatý, amur, sumec obecný, úhoř,
pstruh a štika.   Všechny děti
zaujaly i některé vypreparované ryby. Zajímavé pro nás byly
i exotické piraně, ryby žijící
v Jižní Americe, a hlava mořské ryby zvané kočka.
Děti si odnesly do mateřské
školy dva pěkné výukové plakáty živočichů a rostlin z okolí našich vod a také sladkosti.
Děkujeme za příjemně strávené
dopoledne.
ADVENT V MATEŘSKÉ
ŠKOLE
Období adventu je pro
všechny děti dobou tajemna,
očekávání a radosti. Proto se
všichni v mateřské škole snažíme našim dětem toto období
připravit tak, aby jim rychleji
utíkalo a hlavně, aby si každou
nabízenou činnost aktivně užily. Venkovní i vnitřní prostory
mateřské školy dostaly slavnostní vánoční výzdobu, děti
společně ozdobily na zahradě
vánoční strom a vyrobily spolu se svými učitelkami jesličky
pro Ježíška. Děkujeme paní
Šustrové za smrk, který darovala naší mateřské škole a firmě Vladimír a Martin Novotný za umístění tohoto stromu
na zahradu školy a instalování
vánočních světel. Prosincový integrovaný blok s názvem
„Adventní setkání i s Barbor-

kou, Mikulášem a Lucií“ chce
také dnešním dětem přiblížit
české vánoční tradice a příběhy. Všechny děti se zapojily
do tvoření výrobků, které jste si
mohli prohlédnout či zakoupit
v našem stánku na adventních
slavnostech 1. 12. na náměstí.
Zde také vystoupily děti ze třídy
„Berušky“ se svým vánočním
programem. Do mateřské školy
zavítalo divadlo „Šeherezáda“,
a to během prosince hned dvakrát. Nejprve 3. 12. s pohádkou
„S čerty nejsou žerty“ a 17. 12.
s vánočním příběhem „Andělské vánoční světýlko“.
Pro všechny děti je velkým
zážitkem návštěva Mikuláše,
anděla a čerta v mateřské škole.

Ve středu 5. prosince panovala
v mateřské škole nálada plná
očekávání. Možná, že některé děti tento den napadlo, zda
jsem byl hodný, ale náš čert byl
laskavý a vše dobře dopadlo.
Všechny děti si odnesly mikulášskou tašku s ovocem a sladkostmi.
Již tradičně pořádáme pro
rodiče a rodinné příslušníky
„Adventní slavnost“. Děti si
spolu se svými rodiči chtějí užít
krásné předvánoční odpoledne.
Společně si ve třídách zazpívají koledy a vyrobí si papírové
vločky, které ozdobí plot mateřské školy. K Vánocům patří
i pohoštění, a tak mohli rodiče
ochutnat cukroví, které upekly
děti a zahřát se čajem. Nakonec
jsme se všichni společně sešli
v kruhu kolem ozdobeného
stromečku na školní zahradě
a zatančili jsme rodičům tanec
„Sněhuláci“, společně si zazpívali koledy a zapálili jsme andělské světýlko.
VÁNOCE S BABIČKAMI
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V letošním školním roce
jsme se rozhodli připravit projekt „Děti nadělují babičkám“.

PODZIMNÍ FLORISTIKA
Dne 22. 10. proběhlo na naší škole
krásné odpoledne s podzimní floristikou.
Zájemci z řad dívek a dokonce i chlapců
6. - 9. ročníku předvedli své dovednosti
v aranžování podzimních květin a plodů.
Všechny jejich výtvory byly obdivuhodné
a vynikaly svou zdařilostí a originalitou.
Vybrat opravdu tu nejlepší vazbu či vypichované aranžmá nebylo tak jednoduché
a všechny výrobky si zasloužily ocenění.
Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. Z žáků
6. -7. ročníku získali 1. místa Tereza Vašíčková a Sára Chromková, 2. místa Jiří
Chvojka a Lucie Prudká, 3. místa Simona Čevelová a Tereza Herberová. Z žáků
8. - 9. ročníku obdrželi 1. místa Lucie
Bromová a Zuzana Šmídová, 2. místa
Nela Bochníčková   a Adéla Nesládková
a 3. místa Aneta Nepovímová a Jaroslav
Brom.   Všichni si zaslouží velkou pochvalu nejen za výtvory, které vytvořili,
ale i za to, že si museli obstarat spoustu
potřebného materiálu. Obzvlášť si ceníme účasti dvou chlapců, Jiřího Chvojky
a Járy Broma, kteří předvedli, že i chlapci
mají pro aranžování velký cit.
Za ZŠ Iva Trnková
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Ve spolupráci se zaměstnanci
domu s pečovatelskou službou
se vypravili koncem listopadu
nejstarší předškoláci s upečeným štrúdlem pro obyvatele
tohoto zařízení a s vánoční
krabicí na vánoční přání. Sem
mohli všichni vložit svá přání
a děti ve školce se jim je snažily splnit. Ve středu 19. 12.
děti prožily svůj Štědrý den
spolu s obyvateli DPS. Společně si zazpívali vánoční koledy,
ochutnali cukroví a čaj a hlavně rozbalili dárky, které děti
a babičky našly pod vánočním
stromečkem. Dětem se splnila
přání a zároveň poznaly i radost z toho, když mohu někoho
potěšit.
Nyní se již všichni těšíme
na vánoční prázdniny a čas
strávený se svými blízkými.
V novém roce 2019 nás čeká
mnoho dalších báječných dnů
v mateřské škole naplněných
novým dobrodružstvím se
všem kamarády.
Přejeme všem krásné Vánoce plné rozzářených dětských očí a v roce 2019 hodně
zdraví a osobní spokojenosti.
Za MŠ Jana Ševčíková

Zelený ParDoubek 2018
Naše základní škola se i letos již po osmé zapojila do krajské soutěže Zelený ParDoubek. Soutěž je
určena koordinátorům EVVO nebo jiným zástupcům
škol mateřských, základních a středních se sídlem
v Pardubickém kraji a KONÁ SE VE DVOULETÉM
INTERVALU. OCEŇUJE NEJLEPŠÍ ŠKOLY
PARDUBICKÉHO KRAJE, KTERÉ SE VĚNUJÍ
EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ ŽÁKŮ. Letos probíhala netradičně pomocí vyplnění rozsáhlého soutěžního
dotazníku, který zahrnoval výsledky celoroční práce
školy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a hodnotil také práci a osobnost koordinátora EVVO.
Vyhodnocení této soutěže proběhlo 6. 11. 2018
na krajské konferenci EVVO v Pardubicích. Do soutěže se zapojilo celkem 60 škol a naše škola získala
to nejvyšší ocenění společně s dalšími pěti školami.
Byl nám udělen certifikát „Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně“.   První stupeň je určen
školám a zařízením s mimořádně dobrou úrovní environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty žáků
a pedagogů.  
Iva Trnková,
koordinátorka EVVO
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Den jablek ve školní jídelně
Dne 24. října přichystaly paní kuchařky nejen pro
žáky naší školy, ale i pro cizí
strávníky akci ke Dni jablek.
Vystavily různé odrůdy jablek, napekly jablečný závin
a žemlovku s tvarohem, uvařily kompot z jablek, vylisovaly jablečný mošt, usušily
křížaly a pozvaly prostřednictvím třídních učitelek
všechny děti i zaměstnance
na ochutnávku. Není to jejich
první akce, v minulosti paní
kuchařky připravily např.

Den čaje, Den mléka a mléčných výrobků, Den luštěnin
a podobně.
Tentokrát jim byl inspirací pro Den jablek svátek
„Apple day“, který se 21.
října slaví ve Velké Británii.
Přestože od Britů pochází
přísloví „Kdo jablko denně
sní, k tomu lékař nechodí“,
počátek sladké plodiny musíme hledat jinde. Původní
domovinou jabloně bylo
pravděpodobně Zakavkazí,
Írán a Turkestán, ale do Ev-

ropy se přes Malou Asii
dostala ještě před naším
letopočtem.
Roubováním
jabloní se zabývali už staří
Římané, v českých zemích
však pěstování jablek dosáhlo prvního vrcholu až
v 16. století. Tehdy začalo být jejich pěstování tak
rozšířené, že se česká jablka vyvážela i do zahraničí,
zejména do Německa. V té
době vzniklo i mnoho názvů
obcí a osad odvozených právě od jablek, například Jab-

Rodinné centrum Koutek
lonec, Jablečno nebo Jablonné. (Zdroj: https://zeny.
iprima.cz/.)
Jablka jsou dobrá na trávení i imunitu. Když je jíte,
zároveň bojujete proti infekcím. Toto ovoce má také
detoxikační a regenerační
účinky. Jablka dokážou povzbudit náladu a lze s nimi
i zkrásnět. Podle odborníků
totiž mají omlazující účinky.
Děkujeme paním kuchařkám a těšíme se na další tematický den.                    ZŠ

Povídání o Vánocích
v knihovně

Vánoční jarmark

V předvečer první adventní neděle se na Chittussiho náměstí v Ronově
nad Doubravou rozsvítil
vánoční strom. Tomu předcházely vánoční trhy, které
se uskutečnily pod záštitou
městského úřadu. Prodávaly
se výrobky tradičních řemesel a své zastoupení tady
měla i naše základní škola a školní jídelna. Stánek
základní školy prezentoval
a prodával výtvory žáků, zaměstnankyně školní jídelny
napekly staročeské vdolky,
které nabízely také k prodeji. Obě akce byly uspořádány ve spolupráci se Spolkem

rodičů s tím, že výtěžek
z prodeje bude částečně použit na dobročinné účely.
Celkový výtěžek z prodeje činil 20 095 Kč. Částku
10 000 Kč věnujeme na rehabilitační léčbu malé Nelinky, 1 000 Kč na podporu
poraněných divokých zvířat
v Záchranné stanici Pasíčka a 9 095 Kč na akce pro
žáky. Velké poděkování patří všem žákům, rodičům
a pracovníkům školy, kteří
zhotovili spoustu nádherných vánočních výrobků
a podíleli se na organizaci
celé akce.
Za ZŠ Iva Trnková

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů
V říjnu opět probíhala
v naší škole soutěž ve sběru
kaštanů a žaludů. Cílem soutěže bylo pomoci při krmení
lesních zvířat v zimním období. Do soutěže se zapojilo 40
žáků celkem z osmi tříd. Dohromady nasbírali neuvěřitelných 715 kg plodů. Nejlepšími sběrači se stali žáci druhé
třidy a z druhé třídy je i celkový vítěz – Antonín Dražil.
Na 2. místě se umístila Štěpánka Koutná (3.tř) a třetí
místo patří Natálii Koubové

ze 4. třídy. Více než 10kg nasbíralo celkem 20 dětí. Těm
náleží za jejich snahu slíbená
sladká odměna. Pro školu se
dětem podařilo sběrem kaštanů a žaludů získat hodnotný
finanční sponzorský dar.                                       
Mgr. Irma Krulišová

Ve čtvrtek 6.12. si žáci
třetí třídy ve spolupráci
s místní knihovnou připomněli vánoční tradice. Nejprve si prohlíželi připravené obrázky a předměty.
Následně v rozhovoru sdíleli své poznatky. Vzájemně se doplňovali a nadšeně
hovořili o vánočních zvycích, které dodržují doma.
Následovala
tvořivá
dílnička, ve které žáci
ve skupinách vyrobili staročeskou vánoční dekoraci. Na závěr děti navštívil
Mikuláš, který jim předal
sladkou odměnu. Vybranou dekoraci děti donesly
panu starostovi a popřály

krásné Vánoce nejen jemu,
ale všem pracovníkům
městského úřadu.                                                             
Irma Krulišová

V listopadu to bylo již
tři roky od založení našeho
Koutku pro děti v Galerii
Antonína Chittussiho. Letošní rok byl pro nás rokem změny. Zaštítila nás
Oblastní charita Pardubice
ve spolupráci s městem
Ronov nad Doubravou
a MPSV. Bylo to náročné,
ale i tak se za letošním rokem můžeme ohlédnout
s radostí.
Navštěvovali jsme solnou jeskyni, pořádali jsme
besedy s dětským lékařem
a P. Sedláčkovou, uskutečnili jsme několik krásných
výletů, poznávali nová
místa, tancovali, zpívali,
tvořili a hlavně jsme se se-

známili s novými dětmi
a
jejich
maminkami.
Ve všech těchto aktivitách
chceme společně pokračovat i v novém roce, přijďte
je s námi zažít, vyzkoušet
a poznat.
V novém roce se
poprvé uvidíme ve čtvrtek 3.1.2019, program
a podrobnější informace
naleznete na www.facebook.com/kouteknahrani.
Těšíme se na Vás a přejeme příjemné prožití vánočních svátků i nového
roku, Tamara a Dana.

Pyžamkiáda
Volnočasová Kulturní
Ronovská Komise uspořádala v sobotu 20. října
v pořadí již čtvrtý dětský
karneval v tělocvičně základní školy. Letošní pojetí bylo trochu netradiční
– v pyžamech. Celá akce
byla zahájena pyžamovou
módní přehlídkou. Na py-

žamové party nechyběly
soutěže, hry, kvízy ani
tanec. Celé odpoledne se
vydařilo.
Děkujeme všem zúčastněným, kteří nás svou přítomností přišli podpořit.
A těšíme se za rok na viděnou, až se opět na podzim sejdeme.   VoKu®Ko

Volba povolání na ZŠ
Jedenáctý ročník Miniburzy středních škol a učilišť se na naší škole uskutečnil v úterý 20. 11. 2018
od 16.15 hodin. V letošním
školním roce k nám přijelo celkem 13 zástupců ze
středních škol a středních
odborných učilišť z nejbližšího okolí. Tak jako i v předchozích letech si jejich informace přišli vyslechnout
nejen rodiče žáků 8. a 9.
třídy, ale také samotní žáci.
Po úvodním představení jednotlivých škol měli rodiče
i žáci možnost získat další

podrobnosti při individuálních konzultacích.
Kromě Miniburzy se naše
škola zapojuje do projektů
Den středoškolákem, Technohrátky a zdravohrátky,
které mají za cíl podpořit
zájem žáků o technické
a zdravotnické obory. Aby
měli naši žáci snazší rozhodování při výběru vhodné
střední školy, mají možnost
se při exkurzích podívat
do některých středních škol,
učilišť a také průmyslových
podniků.
Mgr. Marie Kořínková

Výtvarná soutěž „Obrázek,
který udělá radost hned dvakrát.“
Naši školu oslovil v roce
2017 Fond ohrožených dětí
Klokánek k účasti ve výtvarné soutěži s názvem
„Obrázek, který udělá radost hned dvakrát.“ Předmětem malování byl pohádkový příběh. Radost hned
dvakrát udělá proto, že nejen potěší děti v Klokánku,
ale také přinese, prostřednictvím prodejní výstavy
na internetových stránkách
fondu, finanční pomoc Klokánku.
V soutěži se umístila
Lucie Bromová s obrázkem „Červená Karkulka“.
Z více jak 3 500 zúčastněných je to velký úspěch.
Obrázek zakoupil kunsthistorik Patrik Šimon a díky
jeho doporučení byla Lucie
spolu s dalšími cca deseti dětmi pozvána 19. 11.
2018 na slavnostní večer
do Prahy, do hotelu Grand
Bohemia. Tady uspořádal
Klokánek malou vernisáž
a křest kalendáře z nejlepších obrázků. Mezi pozvanými byli také sponzoři
Klokánku a společně jsme
si užili hudební a pěvecká
vystoupení uváděná zná-

mým moderátorem Karlem
Voříškem. Vše bylo zakončené pohoštěním a volnou
zábavou.
Patrik Šimon se chtěl
s Lucií osobně seznámit
a pozdravit. Proto byl velice rád, že jsme nabídnuté
pozvání přijali. U Červené
Karkulky chválil výraz obličeje a celkové zpracování
hodnotil jako talentované.  
Pro nás to byl také velký
zážitek. Překvapilo nás
jeho milé vystupování a zájem. Společně i s jeho rodinou jsme se vyfotili a hned
po ukončení vernisáže si už
odnášel obrázek domů.
Petra Bromová
a její dcera
Lucie Bromová z 9. tř.
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Vážení přátelé Základní školy Ronov nad Doubravou
Většina obyvatel naší
obce a okolí jistě zaregistrovala změnu ve vedení místní
základní školy. Nejsem nikým novým. Již devátým rokem zde vyučuji předměty,
jako jsou dějepis a zeměpis.
Štafetu v podobě ředitelské
funkce jsem přebral po paní
Jitce Miřejovské, která školu posunula o pár stupínků
výš. Na její práci bych rád
navázal. Ve spolupráci se
zřizovatelem vyrostlo v are-

álu školy např. víceúčelové
hřiště, budova dostala nový
kabát a tento rok byla také
dokončena celková rekonstrukce tělocvičny. Rád bych
všem sportovcům z řad žáků
i široké veřejnosti jako dlouholetý sportovec popřál, aby
hodin strávených v těchto
nových prostorách bylo co
nejvíce a aby si všichni odnášeli mnoho příjemných
zážitků. Zároveň si přeji,
aby se zde všichni cítili jako

Drazí občané,
Advent (z latiny „příchod“) v němž nyní jsme, je očekáváním a přípravou na příchod Zachránce lidstva k vysvobození a ospravedlnění z prokletí hříchu. Předchůdce
Ježíše Jan Křtitel vyzýval k pokání a přípravě cesty Bohu
do našeho nitra - srdce. Tedy ztišit se a rozvažovat nad
osobní zkušeností lidské slabosti, nedostatečnosti a mizérie. Ano, zraněná lidská přirozenost, v níž si uvědomujeme, jak často vítězí nezřízené touhy, vášně a emoce nad
pokornou soudností rozumu a dobrou vůlí, je skutečně
kulhavou. Vědomí své hříšnosti vede pak k upřímné lítosti a pokání, že nebudeme sobecky myslet jen na sebe, ale
otevřeme se pro druhé s touhou udělat jim radost. Jak asi
chutná radost z radosti druhých? A právě o tom jsou přicházející svátky vánoční. Láska se projevuje darem. Kéž
bychom byli více darem my samotní svým nejbližším,
než všechny ty zástupné symboly různých materiálních
dárečků. Což se dá láska oboustranně sdílet s neživými
předměty? Ano, láska k věcem postrádá teplou odezvu,
tudíž zůstává nenaplněnou a prchavou.
Bože dej, ať se naučíme milovat „Božsky“! Božský,
znamená milovat tak jako miloval ten, který byl člověkem a Bohem zároveň.  A znamená to: vyjít k druhému
jako první, milovat ho jako sebe sama, milovat ho bez
podmínek a nezištně, milovat do krajnosti, sjednotit se
s ním ve všem, kromě hříchů a milovat i nesympatické
a protivníky.

doma a tak se v těchto prostorách také chovali. V nadcházejícím roce 2019 nás co
se týká investičních akcí čeká
rekonstrukce budovy dílen,
která bude spolufinancována
z Integrovaného regionálního operačního programu.
V areálu školy jsme začali
s úpravou školních pozemků,
kde chceme vybudovat zázemí a nadzemní záhony. Zde
bych rád poděkoval za spolupráci firmě Goldbeck

Prefabeton   s.r.o. a osobně
p. P. Johnovi. Do budoucna
nás rozhodně nemine rekonstrukce školní kuchyně a jídelny. Svoji pozornost si také
zaslouží laboratoř pro výuku
fyziky a chemie.
Naší hlavní náplní je výchova a vzdělávání dětí.
Snažíme se proto vytvořit co
nejlepší podmínky k jejich
plnění, jak pro děti, tak pro
učitele. Vedle toho jsem ne-

Ostatní osvobození, které vyplývají ať už ze zákona nebo z obecně závazné
vyhlášky plus další úlevy,
poplatníci najdou v obecně
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závazné vyhlášce na webových stránkách města, popřípadě mohou do vyhlášky nahlédnout v kanceláři
městského úřadu.
Dále bude od 1. 1. 2019
z důvodu narůstajícího počtu neplatičů pouze jeden
termín splatnosti, a to do 31.
03. 2019. Kdo nebude mít
po tomto termínu poplatek
uhrazen, nebude mu odpad
vyvážen. Poplatníky, kteří platí poplatek převodem
na účet města, tímto žádáme, aby si do 31. 03. 2019
vyzvedli samolepku na popelnici, protože po datu
splatnosti bude odpad svezen pouze z nádob s nalepenou samolepkou.
Připomínáme nové číslo účtu
města u Komerční banky
a.s. 115-3907100257/0100
Variabilní symboly zůstávají stejné:
Pro poplatníky s pobytem
v Ronově n. D.
134001… (+ číslo popisné
nebo evidenční)
Pro poplatníky s pobytem
v Mladoticích

Vážení přátelé,
dovolte mi závěrem popřát
všem klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku hlavně hodně zdraví.
Mgr. Jan Havránek,
ředitel základní školy

Bohoslužby o Vánocích a na Nový rok v naších kostelích:
Datum

Den

Liturgické slavení
2018 / 2019

Ronov nad Doubr.
Kostel sv. Vavřince

Seč
Kostel sv. Vavřince

Běstvina
Kostel sv. Jana Křtitele

24. 12.

po

Štědrý den

24:00

21:00

22:30

25. 12.

út

Slavnost narození Páně

8:00

9:30

11:00

26. 12.

st

Svátek sv. Štěpána

8:00

9:30

11:00

27. 12

čt

Svátek sv. Jan evangelista

8:00

17:00

--

28. 12.

pá

Svátek sv. Mláďatek

--

17:00

--

29. 12.

so

5. den v oktávu Narození P.

17:00

--

--

30. 12.

ne

Svátek sv. Rodiny

8:00

9:30

11:00

31. 12.

po

sv. Silvestr

17:00

--

--

  1. 1.

út

Slavnost Matky Boží

8:00

9:30

11:00

  6. 1.

ne

Slavnost Zjevení Páně

8:00

9:30

11:00

13. 1.

ne

Svátek Křtu Páně

8:00

9:30

11:00

Lásku rozlišujeme afektivní a efektivní. Efektivní je z rozumového poznání, když k dobru druhého vykonám, co
mám.  Je záslužnější pro větší námahu a sebezápor. Afektivní láska je např. vztah matky k dítěti. Anebo vztah zamilovaných k sobě navzájem. Je přítomen na rozdíl od l. efektivní i cit, emoce, afekt. K takové lásce vůči všem dozráváme
postupně. Jistěže vlastní síly nestačí. A takové Vánoce vám všem přeji. Milan Vrbiak

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2019
Zastupitelstvo
města
na svém jednání dne 13. 12.
2018 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která
se každým rokem mění podle skutečně vynaložených
nákladů města spojených
s likvidací pouze komunálního odpadu. Protože tyto
náklady, které se počítají
za předchozí rok (tj. za rok
2017), vzrostly, bude částka
místního poplatku v roce
2019 zvýšena ze 480,- Kč
na 500,- Kč za jednoho poplatníka s pobytem v obci
a ve stejné výši za fyzickou
osobu, která vlastní stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba.
Zrušena je sleva 50,- Kč pro
děti do 6 let věku a pro občany nad 70 let věku.

smírně rád, když se škola zapojuje do dalších akcí, ať už
ve spolupráci s mateřskou
školou – např. Halloween,
tak s městem – Rozsvěcení
vánočního stromu atd.

134002… (+ číslo
popisné nebo evidenční)
Pro
poplatníky
s pobytem v Moravanech
134003… (+ číslo
popisné nebo evidenční)
Pro rekreační objekty v Ronově n. D.
134006… (+ číslo popisné
nebo evidenční)
Pro
rekreační
objekty
v Mladoticích
134004… (+ číslo popisné
nebo evidenční)
Pro rekreační objekty v Moravanech
134005… (+ číslo popisné
nebo evidenční)
Výše poplatku ze psa se nemění, pro úhradu převodem
na účet města je začátek variabilní symbolu 1341…..
(+ číslo popisné nebo evidenční).
K 31. 12. 2018 končí smlouva se svozovou firmou a připravujeme výběrové řízení.

Zastupitelstvo zatím schválilo dodatek ke smlouvě,
která se tímto prodlouží
do konce března. Pak bude
následovat výběrové řízení, na základě kterého bude
uzavřena smlouva se svozovou firmou na období 3-4
let.
Upozorňujeme živnostníky a podnikající subjekty
provozující svoji činnost
na území města Ronov n.
D., že jsou povinni na základě zákona č. 185/2001
Sb., mít uzavřenou smlouvu
se svozovou firmou na likvidaci jak komunálního tak
separovaného odpadu.
Případné dotazy směřujte na Janu Jehlárovou tel 469 687 449 nebo
608 725 171.

Studenti – senioři
mají za sebou třetí semestr
Město Ronov nad Doubravou ve spolupráci Provozně
ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze zřídilo v našem městě Virtuální univerzitu třetího věku.
ČZU takto umožňuje vzdělání bez ohledu na vzdálenost
i v tak malých městech, jako je Ronov n. D. Že na vzdělávání není nikdy pozdě se přesvědčili senioři, kteří mají za sebou již třetí semestr. Na téma České dějiny
a jejich souvislosti II. zhlédli na videoprojekci 6 přednášek, ze kterých si udělali společný test ještě na přednášce, a posléze každý sám doma. Tím absolvovali další
kurz, za nějž obdrží diplom. Po získání 6 diplomů a po
splnění studijních podmínek je účastník pozván na slavnostní promoci v aule ČZU. Univerzita bude pokračovat
letním semestrem, který zahájíme již 30. ledna 2019 na
téma Klenoty barokního sochařství v českých zemích.
Zveme všechny zájemce o vzdělávání, kteří jsou již
v důchodovém věku, přijďte do místní knihovny pro přihlášku nebo přímo na první přednášku 30. ledna v 8.30
hod. do zasedací místnosti MěÚ.
Letní semestr 2019:
Téma kurzu:
Klenoty barokního sochařství v českých zemích
Přednášky: 30. ledna, 13. února, 27. února,
13. března, 27. března, 10. dubna
Čas: vždy od 8.30 hodin
Kde: v zasedací místnosti Městského úřadu
Ronov nad Doubravou
Cena celého kurzu: 300 Kč
V případě zájmu tištěného studijního materiálu:
20 Kč za každou přednášku
Bližší informace v místní knihovně nebo
na tel. 608 725 159 p. Smolová

Městečko
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ZASTUPITELÉ MĚSTA RONOV NAD DOUBRAVOU
Volební období 2018 - 2022
1.

Lesák Marcel Ing.

starosta

2.

Minařík Ota Mgr.

Dejme šanci Ronovu

RADA MĚSTA
Marcel Lesák Ing.

předseda

místosta- Kopeme za Ronov, Mladotice a Moravany
rosta

Minařík Ota Mgr.

místopředseda

Šindelář Jiří

člen

Opasek Jan Bc.

člen

Sejček Zdeněk
PeadDr.

člen

3.

Šindelář Jiří

místosta- Dejme šanci Ronovu
rosta

4.

Hazuka Petr

člen

Dejme šanci Ronovu

5.

Holas Dušan

člen

Kopeme za Ronov, Mladotice a Moravany

6.

Hubáček Michal

člen

Kopeme za Ronov, Mladotice a Moravany

7.

Kabeláč Karel Ing.

člen

Dejme šanci Ronovu

8.

Miřejovská Jitka Mgr.

člen

Dejme šanci Ronovu

9.

Opasek Jan Bc.

člen

Dejme šanci Ronovu

10.

Petržilka Václav

člen

Kopeme za Ronov, Mladotice a Moravany

11.

Sejček Zdeněk PaedDr.

člen

Dejme šanci Ronovu

12.

Sequardt Jaroslav

člen

Dejme šanci Ronovu

13.

Šidák Jiří Ing.

člen

KDU-ČSL

Opasek Jan Bc.

předseda

14.

Skokan Václav Ing.

člen

Kopeme za Ronov, Mladotice a Moravany

Sequardt Jaroslav

člen

15.

Trnka Petr

člen

Dejme šanci Ronovu

Skokan Václav Ing.

člen

USNESENÍ z ustavujícího jednání zastupitelstva města
Ronov nad Doubravou, konaného dne 31.10.2018

A/ S c h v a l u j e
č. Z – 1/1/2018
Jednací řád zastupitelstva města se zapracovanými připomínkami
Ing. Kabeláče
č. Z – 2/1/2018
Volební řád zastupitelstva města
č. Z – 3/1/2018
Veřejnou volbu členů zastupitelstva města
B/ U r č u j e
č. Z – 4a/1/2018
Podle § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
- pro funkci starosty dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva
č. Z – 4b/1/2018
Podle § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
- pro funkci dvou místostarostů neuvolněné členy zastupitelstva
C/ V o l í
č. Z – 5/1/2018
podle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
Starostu města: Ing. Marcela Lesáka   
č. Z – 6/1/2018
podle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
1. Místostarostu města: Mgr. Otu Minaříka   
č. Z – 7/1/2018
podle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
2. Místostarostu města: Jiřího Šindeláře   
č. Z – 8a/1/2018
podle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů do funkce člena rady města
PaedDr. Zdeňka Sejčka
č. Z – 8b/1/2018
podle § 84 odst.2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů do funkce člena rady města Bc. Jana
Opaska
č. Z – 10a/1/2018
do funkce předsedy finančního výboru: Ing. Karla Kabeláče
č. Z – 10b/1/2018
členy finančního výboru: Dušana Holase, Petra Trnku
č. Z – 11a/1/2018
do funkce předsedy kontrolního výboru:
Bc. Jana Opaska
č. Z – 11b/1/2018
členy kontrolního výboru: Ing. Václava Skokana, Jaroslava Sequardta
D/ Z ř i z u j e
č. Z – 9/1/2018
v souladu s ustanovením § 117 odst. 2, § 84 odst. 2 písm. l) a §
118 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
1.  finanční výbor
2.  kontrolní výbor
Mgr. Ota Minařík v.r., místostarosta
Ing. Marcel Lesák v.r., starosta

FINANČNÍ VÝBOR
Kabeláč Karel Ing.

předseda

Holas Dušan

člen

Trnka Petr

člen

KONTROLNÍ VÝBOR

Nákupy přes internet
ZNÁTE SVÁ PRÁVA?
Nakoupili jste zboží přes
internet (v následujícím
textu se jedná pouze o nákupy mimo rámec podnikatelské činnosti) a nejste
s ním spokojení? Co lze
v takovém případě dělat?
V prvé řadě máte dle
občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, a to
i bez udání důvodu. Lhůta
běží ode dne převzetí zboží. Je třeba zdůraznit, že
postačuje v této lhůtě oznámení o odstoupení odeslat.
Za odstoupení od smlouvy
v této lhůtě nesmí prodejce
spotřebitele jakkoliv sankcionovat (např. pokutou).
Zakoupené zboží je nutné   bezodkladně vrátit,
nejpozději však do 14 dnů
od odstoupení od smlouvy.
Náklady na vrácení zboží
(poštovné) uhradí prodávající s výjimkou situace, kdy
předem informoval o tom,
že v případě odstoupení
od smlouvy ponese tyto náklady kupující.
Kromě výše uvedeného
máte samozřejmě právo
na vrácení zaplacených
peněz. Dle zákona je prodejce v takovém případě
povinen vrátit všechny
přijaté peněžní prostředky
bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 14 dnů
od odstoupení od smlouvy. Spotřebitel má v tomto
případě též právo na vrácení nákladů na dodání zboží do výše, která odpovídá
nejlevnějšímu
nabízenému způsobu dodání (např.:
podnikatel nabízel dodání
za 80,- Kč, ale spotřebitel

zvolil dražší dodání kurýrem za 130,- Kč, má tedy
právo na vrácení 80,- Kč).
Pro úplnost doplňujeme,
že odstoupí-li spotřebitel
od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit
přijaté peněžní prostředky
spotřebiteli dříve, než spotřebitel zboží předá nebo
prokáže, že jej odeslal.
Ani možnosti odstoupení spotřebitele od smlouvy
ovšem nejsou neomezené
- například bylo-li zboží
upraveno „na míru“, jedná-li se o zboží které podléhá rychlé zkáze, zboží
v uzavřeném obalu, které
spotřebitel vyňal a z hygienických důvodů, počítačové
programy a další, není možné jej z logických důvodů
vrátit.
V neposlední řadě je třeba zmínit, že se nepřihlíží
k ujednáním odchylujícím
se od ustanovení zákona
stanovených k ochraně spotřebitele. Nenechte se tedy
například zmást případnou
argumentací prodejce, že
jste se práva na odstoupení
od smlouvy vzdali. Konkrétní podmínky uzavření
smlouvy je samozřejmě
třeba posuzovat v každém
případě individuálně.
Závěrem Vám přejeme
mnoho radosti a spokojenosti a co nejméně právních
problémů v novém roce
2019!
Advokátní kancelář
Mičica & Pscheidt
Mgr. Bc. Anna Frantalová
www.advokatimp.cz

Děkujeme Městu Ronov nad Doubravou a Sboru pro
občanské záležitosti za krásné přivítání našeho syna
Venouška mezi své občany, které se konalo
20. října 2018. Václav a Lucie Bromovi

Společenská kronika
Narodili se:
Tobiáš Klug, Ronov n.D. 214
Životní jubileum oslavili:
Josef Svoboda, Ronov n.D. 476			
Hana Skokanová, Ronov n.D. 462			
Bohumila Petržilková, Ronov n.D. 458			
Petr Šídlo, Ronov n.D. 561				
Jiří Sekera, Ronov n.D. 415				
Ludmila Štípková, Mladotice 70			
Štěpánka Žítková, Ronov n.D. 114			
Mgr. Zdeněk Sejček, Ronov n. D. 357			

70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
90 let
91 let
92  let

Zemřeli:
Mgr. Jaroslava Kopecká, Ronov n.D. 461
Stanislav Filka, Ronov n.D. 271
Marie Patáková, Ronov n.D.
SPOZ
Rád bych touto cestou poděkoval SPOZ a MěÚ v Ronově n.D.
za milou návštěvu a dárek k mému životnímu jubileu.
Josef Svoboda
Děkuji Městskému úřadu Ronov nad Doubravou za květiny a dar
k životnímu jubileu. Zvláštní poděkování patří pí Mgr. Auersvaldové a pí Růžičkové za milou návštěvu.	                Hana Skokanová
Děkuji MěÚ za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu
a člence SPOZ za návštěvu s přjemným posezením.
                                                            
Bohumila Petržilková
Děkuji SPOZ za přání a balíček k mým narozeninám.
                                                                                          Petr Šídlo
Děkuji městskému úřadu za blahopřání a dárek k mému životnímu
jubileu a členkám SPOZ za milou návštěvu.                   Jiří Sekera
Děkuji MěÚ a  členkám SPOZ  paní Hromádkové
a paní Pavlíkové za milou návštěvu a dárek k mým  
90. narozeninám.	             Ludmila Štípková
Chtěla bych touto cestou poděkovat za milou návštěvu paní Mgr. Janě Auersvaldové a paní Pavlíně Pavlíkové za milou návštěvu a současně SPOZu
v Ronově nad Doubravou za dar věnovaný při příležitoti mého životního výročí.   Štěpánka Žítková

Informace lesního hospodáře
Vážení čtenáři Městečka,
v předvánočním čase je sice zvykem psát hlavně dobré
zprávy, ale tentokrát jich moc nemám.
O kůrovcovou kalamitu se letos nezačala média zajímat
v souvislosti s Šumavou, ale hlavně s lesy ve vnitrozemí.
Není to ale zas tak nová situace, protože na severní Moravě
jsou díky kůrovcům odlesňovány rozlehlé plochy už nejméně
dva roky.  K hlavním důvodům patří velké zastoupení smrku
v porostech, jeho pěstování na nevhodných stanovištích, rozsáhlé monokultury, průběh počasí, klimatická změna….
V letošním roce se této pohromě nevyhnuly ani naše obecní
lesy. Zprvu se sice zdálo, že námi prováděná obranná opatření, kterými jsou stromové lapáky, trojnožky, lapáky na stojato, asanace skládek, fungují a situaci mám pod kontrolou.
Nicméně v polovině července se objevila první ohniska žíru
a od té doby prakticky nepřetržitě probíhá těžba napadených
stromů.  Situace je komplikovaná odbytovými potížemi, klesající cenou smrkového dřeva a nedostatečnými těžařskými
kapacitami v republice. Předpovědi vývoje nejsou optimistické a odhady, že tato kalamita skončí vytěžením dospělých
smrkových porostů v ČR, nejsou nereálné.
Co dál?   Dnes už nemusíme pochybovat o tom, že smrk
v nižších polohách do 500-600 m.n.m. nebude prosperovat
a je nezbytné změnit druhovou skladbu lesa. I když se o to
snažím a už řadu roků sázíme víc listnáčů a jedle, je to práce
pro víc generací. A navíc drahá, protože stavy zvěře neumožňují pěstovat tyto dřeviny bez oplocenek. S velkými objemy
těžeb souvisí také velké plochy holin, které je potřeba zalesnit
a bude obtížné pro to zajistit dostatek vhodných sazenic. Lesní školky doposud pěstovaly nejvíc smrku. O ten klesá zájem
a naopak roste poptávka po melioračních a zpevňujících dřevinách (listnáče a jedle). To se projevilo už na podzim, kdy
nám lesní školka, od které jsme nakupovali sazenice více let,
zrušila objednávku jedle, jejichž dodávku podmínila odběrem
smrku.
V letošním roce jsme využili úrodu žaludů. Podařilo se
nám jich nasbírat a uskladnit množství, které by mělo vystačit na obnovu dvou hektarů lesa. O tom, jak se nám to podaří,
rozhodnou hlavně myši, divočáci a počasí.
Počasí ovlivnit nelze, jeho dopady však ano. Les po kalamitě
lesem zůstane, je na nás, jak bude vypadat.
Přeji všem čtenářům  klidné prožití vánočních svátků.
Michal Kindl

5

Městečko

na dlani

Pěvecký sbor ZŠ v novém školním roce

V tomto školním roce
opět zahájil svou činnost
pěvecký sbor při místní základní škole. Z původních
členek zůstaly ve sboru:
Aneta Zichová, Apolena
Smolová, Bohdana Andršová, Ema Houfková a Iva
Delehan. K nim se přihlásili
čtyři velmi šikovní prvňáčci: Karel Ian Drášil, Tereza
Švecová, Tereza Rosičková,
Anežka Loukotková a Šárka Šoubová. Letos poprvé
do sboru chodí také některé
děti z Třemošnice: Terezka Petrusová a sestry Adéla
a Vaneska Blažkovy. Kromě
zpěvu děti mají možnost
uplatnit také dovednosti hry
na různé hudební nástroje,
nabyté v hudebních kroužcích a základních uměleckých školách. Zde je třeba
říci, že oproti předchozím

letům byla instrumentální
sekce významně posílena.
Sbor již tradičně doprovází zobcové flétny (Apolena
Smolová, Elena Čevelová,
Tereza Petrusová) a od tohoto roku nově také klarinet
(Magdalena Kabeláčová),
housle (Adéla Blažková)
a trubka (Vanesa Blažková). Stejně jako v minulých
letech vystupuje společně
s instrumentalisty z hudebního kroužku vedeného panem učitelem Karlem Raisem.
V uplynulých měsících
sbor nacvičil celkem tři programy a vystoupil celkem
devětkrát. Při kladení věnců v Třemošnici (25. 10.),
v Ronově n/D (28. 10.),
při rozsvěcení vánočních
stromků v Ronově n/D (1.
12.), V Třemošnici (2. 12.),

Kladení věnců u příležitosti
100. výročí vzniku republiky

v Domově s pečovatelskou
službou v Ronově (7. 12.)
a v MŠ (14. 12.). Pro ZŠ
připravil celkem tři vystoupení: zvláštní program pro
žáky 1. a 2. třídy, pro starší
ročníky dvě vystoupení: pro
3. a 4. třídu, 5. a 6. třídu)
sbor nastudoval anglickou
vánoční hru – muzikál „The
Mystic Nativity“ od Debbie
Campbell. Nácvik anglických muzikálových písní
můžeme označit za nejnáročnější úkol, kterého se děti
za dobu existence pěveckého sboru zhostily – a je
třeba říci, že se ctí. O hudební doprovod se postaraly
děti z instrumentální sekce,
na klavír jednotlivá čísla
doprovázela Mgr. Kateřina
Andršová. Nácvik byl velmi
přínosný nejen pro hudební rozvoj dětí, ale také pro

Amatérský fotoklub Ronov nad Doubravou
vyhlašuje 4. ročník fotografické soutěže

Pochlubte se svými úlovky
a zúčastněte se fotografické
soutěže. Všichni, kdo rádi fotografujete, zašlete nám hezké záběry z Ronova a okolí,
výletu, procházky, krajiny,
dovolené atd. ve formátu
JPG o minimální velikosti 2
MB na adresu knihovna@

V neděli 28. října 2018
v Den vzniku samostatného československého státu
proběhlo slavnostní kladení
věnců u památníku 1. světové války v městském parku
v Ronově nad Doubravou
u příležitosti 100. výročí
Československé republiky.
Této vzpomínkové akce
se zúčastnilo několik desítek návštěvníků. Na úvod
položili místní dobrovolní

zdokonalení se v anglickém
jazyce, který se na naší základní škole všechny děti již
od třetí třídy vyučují.
Závěrem bych ráda popřála
radostí a štěstím naplněné
vánoční svátky všem, kteří
nám drží palce a podporují
nás v našem snažení, především kolegům a vedení
ZŠ Ronov n/D, knihovně
Ronov nad Doubravou, trpělivým a laskavým rodičům,
a také dětem – šikovným
malým muzikantům.
Mgr. Kateřina Andršová

ronovnd.cz do 31. 1. 2019
(od 1 autora maximálně
2 fotografie). Sledujte stránky města www.ronovnd.cz,
kde budou postupně zveřejňovány došlé fotografie.
Od 1. 2. 2019 do 31. 3. 2019
proběhne veřejné hlasování o nejhezčí snímek. Pro 3
autory fotografií, kteří získají
nejvíce hlasů, je připravena
odměna. Jednu zvláštní cenu
určí odborná porota. Těšíme
se na vaše příspěvky.
Dušan Holas

Poděkování
V sobotu dne 1. 12. 2018 se
v Ronově nad Doubravou konaly adventní trhy.  Jsem ráda,
že jsem přijala nabídku zúčastnit se, ale tentokrát ne jako
nakupující, ale jako prodejce
českého dětského a kojeneckého zboží. Potěšilo mě, že mi
město zapůjčilo stánek a byla
jsem mile překvapena organizací a programem. Stánky byly
jednotné a vánočně vyzdobené, v parku plál oheň na ohřátí
a byl tu krásně osvětlený keramický betlém. Zpestřením
byla projížďka kočárem s koňmi, hudební a pěvecká pásma
žáků ZUŠ a MŠ a samozřejmě
vystoupení ronovských mažoretek, při kterém se dojetím draly slzy do očí a závěrem krásný koncert v kostele.  
Na odpoledne opravdu pestrý
program. Park byl provoněn svařeným vínem,
teplými vdolky, vanilkovými rohlíčky a vládla tu
nejen vánoční, ale především rodinná pohoda.  
Chtěla bych touto cestou
poděkovat Městu Ronov
nad Doubravou za příjem-

PRACOVNÍ DOBA
MěÚ RONOV NAD DOUBRAVOU
V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 2018
PÁTEK          21. 12. od 7:00 do 12:00 hod
ČTVRTEK    27. 12. od 7:00 do 12:00 hod
PÁTEK          28. 12. od 7:00 do 12:00 hod
PONDĚLÍ      31. 12. od 7:00 do 12:00 hod

hasiči věnec k památníku
obětem první světové války.
Poté se slova ujal starosta
města Ing. Marcel Lesák.
Několik slov pronesl i místní farář Milan Vrbiak. Nakonec uctili památku padlých
za melodie státní hymny,
kterou zahrály děti pod vedením učitelky Mgr. Kateřiny Andršové. Po celou dobu
dobrovolní hasiči a skauti
v uniformách s vlajkami drželi čestnou stráž.            RR

KANCELÁŘ MATRIKY A POKLADNA BUDE UZAVŘENA
OD 21.12.2018 – 04.01.2019
Městská knihovna bude mezi svátky uzavřena.

STRUČNÝ PŘEHLED
KULTURNÍCH AKCÍ
prosinec 2018 – leden, únor 2019
Sportovní klub Ronov nad Doubravou děkuje:
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Krajskému úřadu Pardubického kraje
Městskému úřadu Ronov nad Doubravou

22.12.

26.12.
26.12.
31.12.
7.2

za dotace v roce 2018.
Děkujeme,
výbor SK Ronov nad Doubravou
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nou atmosféru a krásný pocit.  
Další poděkování patří Jiřímu
Šindelářovi a zaměstnancům
služeb města, kteří se od dopoledních hodin starali, zda mají
prodejci vše potřebné pro svou
činnost a to až do samotného
večera a zdárného ukončení
adventních trhů, které vrcholily rozsvěcením vánočního
stromu u kašny.
Přeji zastupitelům, aby
se jim dařilo městečko dál
rozvíjet, a těším se na další
akce.  Zároveň všem občanům
a zákazníkům z   Ronova nad
Doubravou a okolí bych chtěla
popřát krásné a pohodové Vánoce a těším se na Vás v roce
2019.
Eva Filipová – Beruška-dětské a kojenecké zboží
Třemošnice.

16.2.

Dudácká muzika v Mladoticích
Expedice Krkaňka
Vánoční koncert
Silvestrovská plavba
Cestovatelský večer
s Mgr. V. Holubovou
Retroples

pořádají hasiči
Mladotice
pořádají skauti
pořádá město
pořádají skauti
pořádá knihovna
pořádá Vokurko

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

Městečko

Placená
reklama

na dlani

Čištění a kontrolovaní komínů
Kominictví Luboš Petříček
V případě Vašeho zájmu kontaktujte mě
na telefonním čísle:
731 749 095
Nabízím následující služby:			
l každoroční kontrolování spalinové cesty na pevná paliva, plynná paliva i kapalná paliva, dle nařízení vlády
č. 91/2010 Sb., povinná roční kontrola je potřebná i v případě pojištění domů či bytu................................300,-  Kč
l čištění komínu....................................................100,-  Kč
l vložkování komínu
     - (cena závisí na délce a šířce komínu)
l frézování dehtu z komína
- (cena závisí na délce a znečištění komínu)
l výstavba a oprava komínů
- (cena závisí na domluvě se zákazníkem)
         l montáž komínových krytů
                                     - (cena závisí na domluvě se
			           zákazníkem)
Těším se na brzkou návštěvu u Vás.
Kominictví Luboš Petříček
Pařížov 10
Tel.: 731 749 095

Nabízíme k pronájmu byty
3 + kk možnost garáže
1 + kk
v Ronově nad Doubravou na zámku č.p. 1
Tel. 723 650 111
Vaše příspěvky
a připomínky zasílejte redakční radě
zpravodaje
na adresu
knihovna
@ronovnd.cz
180802_Schlosser_strechy_INZ_128x177mm.indd 1
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V případě zájmu inzerovat ve zpravodaji
Městečko na dlani volejte 608 725 159
p. Smolová nebo osobně v místní knihovně.

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

květový
květový pastový
medovicový
domácí medovina

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

Antonín Podhájecký, Mladotice 43
538 43 Třemošnice

tel.: 737 754 237
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Městečko

na dlani


VÁNOCNÍ

Volnočasová Kulturní Ronovská Komise
VoKu(R)Ko Vás srdečně zve na

KONCERT

Ples ve stylu 30. let, aneb
velká noc gangsterů
a krásných grácií


ONDREJ
MUCHA
&
ANNA MUCHOVÁ
varhany

3. ročník tematického plesu

KDY: 16. února 2019 od 20.00 hodin
KDE: Tělocvična základní školy
Ronov nad Doubravou

RONOV

MAGDALÉNA LISÁ

NAD DOUBRAVOU

K tanci a poslechu zahraje kapela
STARÝ KLÁDY

Dudácká muzika Dostálovci
Mistři republiky ve hře na chodské dudy

KOSTEL

SV. VAVRINCE

Dobový dress code není podmínkou účasti.

společenský dům Mladotice

26. 12. 2018

Vstupné 150,- Kč na místě a 140,- Kč v předprodeji.
Předprodej vstupenek bude zahájen v lednu 2019
v místní knihovně.

22. prosince 2018
od 17 hodin

17 : 00 hodin
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Krásné prožití vánočních svátků,
lásku rodiny a přátel
a hodně zdraví po celý nový rok
přeje svým klientům a všem spoluobčanům
Pečovatelská služba

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 17.12.2018
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 10.2.2019
příspěvky zasílejte na knihovna@ronovnd.cz
RR – redakční rada – Stanislava Smolová,
Dušan Holas

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
v Ronově nad Doubravou

21.12.
22.12.
23.12.

10:00 - 16:00
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00

Sportovní klub Ronov nad Doubravou
přeje všem svým sponzorům, partnerům,
hráčům, trenérům, příznivcům
a fanouškům krásné a klidné prožití
svátků vánočních a do nového roku 2019
hodně zdraví, štěstí, lásky,
sportovních i osobních úspěchů.
Výbor SK Ronov nad Doubravou
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ˇ
Klidné prožití vánocních
svátku°
a do nového roku 2019 zdraví,
ˇ
ˇ ˇ všem
ˇ a mnoho úspechu
štestí
ˇ ° preje
ˇ
ˇ
Místní organizace Ceského
rybárského
svazu
Ronov nad Doubravou


zpev

