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Zpravodaj Ronova nad Doubravou, Mladotic a Moravan

SLOVO

STAROSTY

Milí spoluobčané,
dalo by se říci, že letošní léto bylo obzvláště
horké. Slunečních paprsků
jsme si užili více jak v jiných letech. Doufám, že
jste příjemně strávili čas
dovolených a letních radovánek. Dětem pomalu
končí prázdniny. Nyní je
před námi nový školní rok
a hlavně nové volební období.
Čtyři roky utekly jako
voda a nám nezbývá, než
se zamyslet nad tím, co
se podařilo a co se stále
nedaří. Fotografický přehled realizovaných akcí
najdete uvnitř tohoto čísla.
Můžeme mít radost z několika projektů, které se
podařilo dokončit. Jsme
rádi, že jste začali aktivně využívat Bažantnici.
Měla by se stát prostorem
pro váš aktivní odpočinek.
Shodou nešťastných náhod
došlo k poškození jednoho
z mostků pádem stromu.
Opravu mostku jsme již
objednali. Potěšila nás vaše
starost, kdy jste nám hlásili poškození mostu vandaly. Budeme rádi, když
nás budete upozorňovat
na jakékoli poškození či
nedostatky i nadále. V nedávné době byla dokončena rekonstrukce kurtů
za fotbalovým hřištěm,
kde byl obnoven asfaltový
povrch a oplocení novými
sítěmi. Doufáme, že nejen
rodičům, kteří vodí své
děti do školky, zpříjemní
cestu nově zrekonstruova-

ná ulička ke školce. Věříme, že
mezi podařené projekty bude
patřit i výsadba kaštanů. Teplé
a suché počasí jim moc nepřeje. Právě proto patří velký dík
všem, kteří je chodí pravidelně zalévat a udržují je tak při
životě. I přes tuto obětavost
několik stromů uschlo. Pan Michal Pátek, který je iniciátorem
této výsadby, mě ubezpečil, že
jakmile to klimatické podmínky umožní, vyměníme uschlé
stromky za nové.
Ne vždy všechny akce probíhaly snadno. Mám na mysli
například zateplení tělocvičny.
I přes problémy, které stavbu
doprovázely, mohu konstatovat, že tělocvična bude v září
připravena jak pro naše žáky,
tak pro veřejnost. Stále se
nám bohužel nedaří dokončit
projektovou dokumentaci potřebnou k výstavbě nové čtvrti
Za mostem. Budeme se snažit,
abychom co nejdříve obdrželi
stavební povolení pro tuto lokalitu a mohli tak zahájit prodej
stavebních parcel. Další oblast,
která nás trápí, je likvidace odpadů. Nepodařilo se nám získat
dotaci na sběrný dvůr, o kterou
budeme usilovat při další výzvě
OPŽP.
Pro
zahájení
výstavby
dlouho připravované kanalizace zbývá uzavřít smlouvu
o poskytnutí úvěru s bankou.
Na dofinancování této stavby
bude potřeba částka 50 mil. korun, což je 37 % celkových nákladů. Jedná se pravděpodobně
o nejdražší projekt v historii
Ronova, jenž je nezbytný pro
budoucí rozvoj města, především pro zdravé životní prostředí, ve kterém budou vyrůstat naše děti.
Na konec bych rád chtěl poděkovat všem, kdo se v tomto volebním období podíleli
na údržbě, kulturním dění
a rozkvětu našeho města. V závěru mi dovolte přivítat našeho nového pana faráře, pana
Milana Vrbiaka. Velice mě těší
jeho entuziasmus pro zapojení
se do místního veřejného života. Chtěl bych mu tímto za nás
za všechny popřát, aby se mu
v našem městě líbilo.
Váš starosta
Ing. Marcel Lesák

4 / 2018

www.ronovnd.cz

Dům č.p. 25 ve Svatokřížské ulici - Kaplanka, září novotou

Při průchodu Svatokřížskou
ulicí náš pohled už zdálky zaujme nová fasáda štítu na historickém obydlí. Jedná se o dům
č. p. 25 tzv. Kaplanku, který
v české barokní architektuře lze
nazvat nevšedním unikátem.
Z památkově uměleckého hlediska je nejcennější část průčelí
s pozdně barokním štítem, především s jeho štukovou reliéfní

výzdobou. Uprostřed průčelí se
nachází nika, jejíž zadní stranu
zdobí nízký reliéf Panny Marie
s Ježíškem. Po obou stranách
dominují postavy dvou mučedníků, sv. Vavřince (vlevo) a sv.
Floriana (vpravo). Volba světců
byla dána dvěma důvody. Sv.
Vavřinec je místním církevním
patronem, jemuž byla zasvěcena první kaple, postavená zde

brzy po založení obce v roce
1307. Postava sv. Floriana byla
na štítu vyobrazena po častých
požárech, z nichž právě ten
z roku 1849 zničil podstatnou
část tenkrát dřevěných stavení.
Úroveň štukového figurálního
zpracování daleko převyšuje
obdobné motivy ze štítů v jižních Čechách. Jméno lidového
stavitele nebylo zjištěno.

Lidovým podáním udržovaný název „Kaplanka“ napovídá,
že objekt byl s největší pravděpodobností majetkem farnosti
a sloužil jako obydlí začínajícího kněze.
(zdroj Almanach
Ronova nad Doubravou)
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Na červnovém Svatojánském
jarmarku se podával svařák
Předposlední červnovou
sobotu se konal na ronovském náměstí Svatojánský
jarmark. V době oběda se
park zaplnil stánky, ve kterých prodejci nabízeli nejen
rozmanité zboží, ale i několik tvořivých dílniček pro
malé i velké návštěvníky.
Celou akci doprovázel program na podiu před základní
školou. Na úvod zahráli a zazpívali žáci ZUŠ Heřmanův
Městec, následovalo vystoupení dětí místní mateřské
školy a celé dětské hudební
vystoupení uzavřel zpěv pěveckého sboru ronovské ZŠ
a představení Hudebního
oddílu TJ Sokol Ronov n.D.
Své umění předvedly i mažoretky Rondo. Poté si přišli
na své nejmenší diváci při
pohádce O Palečkovi, se kterou přijelo Divadýlko Mrak
z Havlíčkova Brodu. Velmi
úspěšný „divadelní kousek“
O Ludmile a Pivojovi, který
podráždil naše bránice a pojednával o uvaření prvního

pivního moku v české kotlině, předvedl ochotnický soubor z Červeného Kostelce.
Na závěr celé akce zahrála
k tanci a poslechu kapela
Starý Klády.
V parku proběhla výstava
fotografií k 40. narozeninám
místní mateřské školy a 110.
výročí založení ronovského
parku, také putovní výstava
„Cestami proměn“, ve které
jeden z panelů patřil proměně ronovského parku. Vy se
nyní můžete zapojit do soutěže o nejhezčí proměnu
na http://cestamipromen.cz
a dát popřípadě hlas našemu
městu.
Ač je letos velmi suché
a horké léto, tuto akci provázelo chladnější deštivé počasí. Mezi vyhledávané nápoje,
místo letních osvěžujících,
patřil svařák. I přesto se
Svatojánský jarmark vyvedl
a můžeme se těšit v příštím
roce na jeho třetí ročník.
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STRUČNÝ PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
září – říjen 2018
31.8.

Rozloučení s prázdninami - lampionový průvod

pořádají hasiči

8.9.

Bleší trh

pořádá město

15.9.

Chrudimka pod Sečí

pořádají skauti

19.9.

Přednáška Dob. Orel – ronovský
rodák

pořádá knihovna

30.9.

Cyklovýlet – k ústí řeka Doubravy

pořádají skauti

6.10.

Podzimní Fichtl sraz

pořádají skauti

13.10.

Doubrava bez odpadků

pořádají skauti

20.10.

Karneval - pyžamkiáda

pořádá Vokurko

27.10.

Zamykání Doubravy

pořádají skauti

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

Městečko

na dlani

„Rok v kruhu“ v mateřské škole ve školním roce 2017/2018,
hodnocení činnosti, záměrů a další cíle
Ve školním roce 2017/2018 jsme pracovali se Školním vzdělávacím programem „Rok v kruhu“. V programu je kladen důraz na celostní učení, které je realizováno v přirozeném prostředí, v pravidelných rytmech dne, týdne a roku.
V oblasti materiálních a hygienických podmínek došlo k nákupu a obnově vnitřního vybavení, na oddělení byly dokoupeny žaluzie
a síťky do oken, v kuchyňkách vyměněny pracovní desky, na oddělení Berušky byly zakoupeny zásuvné dveře, které zlepší individuální
výuku předškolních dětí. O letních prázdninách došlo k rekonstrukci
sociálního zařízení zaměstnanců na 1. oddělení, došlo k úklidu kabinetů a montáži regálů do kabinetu rozumové výchovy, v průběhu
roku byly opraveny herní prvky na školní zahradě a dodány nové
herní prvky – prohazovadlo, kladina. Před vchod na 3. oddělení byla
zabudována lavička. V rámci revitalizace zahrady došlo k osázení
ovocnými stromy a keři za spolupráce s firmou Hraňo. V měsíci
červnu došlo k rozsáhlé rekonstrukci příjezdové cesty ke kuchyni
a k chodníkům, zároveň došlo k rekonstrukci chodníku k pískovišti a vybudování nového zázemí u ohniště. V měsíci červenci došlo
k přemístění ředitelny, vybudování nového prostoru pro knihovnu,
zázemí pro zaměstnance a k vymalování a výměně skříněk v jídelně.
Na oddělení byla zakoupena PC technika. Všechny oddělení mají
přístup Wi-Fi.
V oblasti psychohygieny a životosprávy vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, je jim poskytován dostatek prostoru pro pohyb
venku, převážně na školní zahradě. Celý den jsou děti vedeny k pitnému režimu, je zaveden průběžný pitný režim, děti mají k dispozici
čaj, vodu. Zdravý životní styl podporujeme v prožitkovém učení,
děti si samy pěstují ovoce a zeleninu na zahrádkách, starají se na odděleních o zvířátka.
Psychosociální podmínky jsme naplňovali společným utvářením
pravidel, adaptačním programem, setkáním s rodiči a dětmi nově
nastupujících dětí na Svatojánské slavnosti nebo akcí Mateřského
centra v prostorách mateřské školy. Respektujícím přístupem utváříme pozitivní klima školy.
V oblasti organizace jsme vybudovali ve třídách nové koutky, kde mají děti dostatek prostoru k aktivitám. Nově jsme nabídli v rámci rozšíření vzdělávací nabídky kroužky ve spolupráci
s organizací Kroužky východní Čechy. V odpoledních hodinách individuálně pracujeme s předškolními dětmi. V rámci dopoledních
činností pracujeme podle projektu Nivea pomáhá dětem v přípravě
se školou, kde jsme velmi aktivně spolupracovali s rodiči a ti od nás
získávali návyky na učení a zadávání úkolů dětem. V rámci pohybové aktivity jsme spolupracovali s organizací Sokol v rámci projektu
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
Spolupráce se ZŠ probíhala zvláště v setkávání na akcích MŠ a ZŠ
– mateřská škola pořádala Drakiádu s 1. třídou, obě školy se setkaly
na vystoupeních na akcích pořádané městem, ředitelka školy jako člen
Školské rady schvalovala Výroční zprávu základní školy a Školní řád.
V jarních měsících předškoláci navštívili 1. třídu a družinu, při zápisu
do ŽŠ byla přítomna ředitelka mateřské školy.
Podmínky vzdělávání dětí
s přiznanými podpůrnými opatřeními
MŠ přizpůsobuje podmínky pro vzdělávání dětí individuálním
potřebám dětí. V mateřské škole jsou děti s PO 2, od září nastoupí
jedno dítě s PO 4, škola pracuje dle doporučení příslušného po-

radenského zařízení, většinou PPP Chrudim. Zajišťuje dle svých
podmínek individuální přístup, zaměstnává asistenty pedagoga,
respektuje potřeby dětí, úzce spolupracuje s rodiči i při hodnocení
dítěte, zvláště při zvláštnostech vývoje, zde si sama utváří plány
podpory, vyhodnocuje je a následně je projednává s rodiči a nabízí
nejvhodnější postup při vzdělávání dítěte. Pedagogičtí pracovníci
se neustále vzdělávají a hledají nejefektivnější metody a zásady při
práci s dítětem.
Podmínky vzdělávání dětí mladších tří let
V naší mateřské škole jsou děti ve věku 2–3 roky zařazovány
do třídy Kytičky, kde jsou dále umístěny i děti do 4 let. Pro posílení personálu byl k dispozici na třídě do dubna školní asistent,
který bude nově znovu od září. V průběhu roku byl zřízen relaxační
koutek pro odpočinek těchto dětí i v průběhu dne a byly zakoupeny
hračky pro děti ve věku 2 let.
Řízení mateřské školy a kontrolní činnost
Ředitelka prováděla kontrolní činnost směrem k zaměstnancům soustavnou kontrolou jejich práce, dokumentace a docházky. Průběh pedagogické práce, výstupy byly hodnoceny průběžně
na pedagogických radách a provozních poradách, na hospitacích
a následným rozborem. Zároveň pro ni byly zpětnou vazbou činnosti na slavnostech, akcích. Kladně byla v průběhu roku hodnocena komunikace a kooperace personálu, učitelek a asistentek,
s provozním personálem, která vedla ke splnění cílů, k uspokojení
potřeb dětí a prohloubení prožitkového učení.
Kontrolní činnost v oblasti účetnictví probíhá v mateřské škole
dle platných předpisů. Vnitřní kontrolu provádí správce rozpočtu,
příkazce operace a hlavní účetní. Vnější kontrolu prováděl v tomto
školním roce zřizovatel – schválení účetní závěrky a krajský úřad
Pardubice. V červnu proběhla v mateřské škole finanční kontrola
účetnictví z finančního odboru a veřejnosprávní kontrola.
Spolupráce s rodiči a veřejností
Spolupráce mateřské školy s veřejností a rodiči probíhala
ve školním roce na přátelské úrovni. Rodiče se akcí účastnili dle
jejich zájmu a věku dětí. Rodiče pomohli v měsíci dubnu s vysázením kaštanů na zahradě mateřské školy a s úpravou zeminy kolem
komposterů.
Rodičům byla v šatnách a na webu zpřístupněna organizace
školního roku – Rytmus roku, jednotlivých měsíců. Každé oddělení zavedlo v šatnách koutek Aktualit, kde jsou rodiče informování
o aktuálním dění v mateřské škole. Tyto informace jsou souběžně
vkládány na web, který je aktualizován dle potřeby. Na webové
stránky každé oddělení vkládá pod svoji ikonu měsíční plány, říkadla a činnosti včetně fotodokumentace. Plány mají rodiče k dispozici i v šatnách.
Mateřská škola se ve školním roce 2017/2018 zúčastnila mnoha
akcí nad rámec provozu mateřské školy, o kterých jste se již dočetli v předchozích vydáních Městečka. Děti vystupovaly na jarmarcích, v pečovatelském domě, navštívily místní sdružení a podniky.
Děti z předškolního oddělení byly vystupovat na Vítání občánků
v Ronově nad Doubravou.
V rámci logopedické prevence jsme zařazovali do vzdělávání logopedické chvilky, rozvíjeli komunikativní dovednosti dětí.
V případě podezření na logopedickou vadu spolupracujeme s rodiči a paní Mgr. Barborou Hušákovou, klinickým logopedem, která
uspořádala v měsíci říjnu logopedickou přednášku Vady řečí u dětí.
V podzimním a zimním měsíci jsme pořádali pro rodiče přednášky
o školní zralosti s doučovacím centrem „Sova“ z Čáslavi, v lednu

Běh naděje

Sportovní oddíly TJ
Sokol Ronov n.D.

V sobotu 23. června uspořádala TJ Sokol Ronov n.D. již celkově 16. ročník Běhu naděje (dříve
pořádaný pod názvem Běh Terryho Foxe). Humanitární akce spojené s veřejnou sbírkou finančních
prostředků má i za cíl přivést veřejnost k aktivnímu pohybu v přírodních podmínkách. Naší akce se
zúčastnilo 81 osob. Každý si dle vlastního výběru
mohl za dobrovolný příspěvek odnést propagační
předmět běhu. Výtěžek ze sbírky činil 6 610,-Kč
a byl odeslán na centrální účet hlavního organizátora celostátní akce. Využit bude pro účely výzkumu
rakoviny a boje proti této zákeřné nemoci. Děkujeme všem účastníkům za aktivní zapojení se do akce.
Poděkování patří i mažoretkám skupiny RONDO
za jejich vystoupení v rámci doprovodného programu a členům SDH Ronov n.D. za zajištění bezpečného pohybu účastníků na úsecích vedoucích po veřejných komunikacích.

V rámci činnosti místní Tělocvičné jednoty Sokol
vyvíjí již 22 let činnost oddíly florbalu. Mimo oddílu dospělých to jsou každoročně i dva oddíly žákovské určené
pro chlapce i dívky. Pro nový cvičební rok 2018/19 se
výbor TJ Sokol obrací na rodiče i veřejnost se žádostí
o výpomoc při zajištění vedoucích pro oddíl mladších
a starších žáků. Oddíly se schází k činnosti v pondělí (17
- 18.oo, resp. 18 - 19.oo hodin). Ideální stav je aby každý
oddíl měl dva vedoucí (podmínka - starší 18 let). Podrobnější informace pro zájemce na tel. č. 724189567.
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se rodiče účastnili
přednášky
Úrazy
dětí v předškolním
věku, v měsíci březnu, ve spolupráci
se základní školou
proběhla přednáška
na téma: Moje dítě
a zápis do základní školy. Mateřská škola nabízela v odpoledních
hodinách v rámci rozšíření vzdělávací nabídky ve spolupráci s organizací Kroužky východní Čechy. Proběhly kroužky – Logopedické cvičení, který vedla paní Jana Ševčíková, Angličtina pro nejmenší, který vedla Hana Mencová, Tvořivý kroužek, který vedla
Jana Růžičková.
Děti v měsících duben – červen měly možnost absolvovat plavecký kurz v Kutné Hoře anebo zdravotní pobyt v solné jeskyni.
Kurzy se skládaly z deseti lekcí.
Děti z mateřské školy se zúčastnily výtvarných soutěží, v hasičské soutěži obsadily v okresním kole v kategorii M1 1. – 3. místo,
v kategorii M2 – 1. místo.
Přijímání dětí
Ve školním roce byl zápis stanoven na 4. 5. 2018 v době od 10:00
– 15:00 hodin. Přijato bylo v den zápisu 24 dětí. Kapacita školy je
naplněna.
Personální a pedagogické zajištění
Všichni pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikaci nebo si ji doplňují. Pedagogický personál mateřské školy bude od nového školního roku tvořit – ředitelka školy – Mgr. Bc. Barbora Mrázková,
učitelky – Jana Ševčíková, Jana Valentová, DiS., Bc. Jitka Doležalová, Kateřina Šrámková, DiS., Jana Růžičková, Marcela Tlapáková, asistentky pedagoga – Marcela Hozlárová, Žaneta Nejedlá,
Pavlína Čevelová, která bude současně zastávat pozici školního
asistenta a vedoucí stravování. Stravu připravují Eva Nesládková
a Ivana Tyllerová, o provoz se starají Růžena Vančurová a Věra
Zvěřinová. Mzdy pro naši mateřskou školu smluvně zajišťuje paní
Ježková, zpracování faktur a další účetnictví paní Ing. Ivana Ronovská. O údržbu ve škole se stará Bořek Petržílka.
Projekty, granty
Mateřská škola se snaží získávat finanční prostředky mimo
rozpočet MŠMT a města. Na finančních darech získala částku
43 000,- Kč, stala se úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a do 31. 8. 2018 čerpala částku 382 722,- Kč.
V současné době je podána žádost o podporu v rámci projektu Šablony II, kde získá částku 509 366,- Kč. V měsíci červenci jsme
získali grant ze Státního fondu životního prostředí ČR na vytvoření
přírodní zahrady ve výši 479 881,- Kč. V rámci realizace projektu
dojde k instalaci 14 objektů, např. venkovní výukové učebny, mlhoviště nebo vrbových domečků a pocitových chodníků.
Školní rok 2018/2019 začíná 3. 9. 2018. Provoz mateřské školy
je od 6:00 – 16:00 hodin. Seznam dětí na jednotlivých odděleních
bude v posledním prázdninovém týdnu k dispozici u učitelek na
2. oddělení nebo na tel. čísle 464600432. 3. 9. bude vyvěšen
na dveřích každého oddělení. 30. 8. 2018 proběhne schůzka pro
rodiče nově nastupujících dětí.
Za mateřskou školu
Mgr. Bc. Barbora Mrázková, ředitelka školy

Poděkování hasičům
Mateřská škola by chtěla touto
cestou poděkovat místním hasičům,
kteří ve svém volném čase jezdili
v těchto letních a suchých dnech
zalévat nově zasazené ovocné stromy. Velice si vážíme této snahy
a pomoci. Děkujeme.

Mimo další oddíly pracující pod TJ Sokol se pravidelně
schází i smíšený oddíl odbíjené. Nabízíme tímto možnost
zájemcům o rekreační odbíjenou (muži i ženy bez rozdílu věku) zapojit se do činnosti tohoto oddílu, který se
schází ve středu. Podle počasí a ročního období buď od
18.30 hod. na venkovním hřišti u ZŠ nebo od 19.30 hod.
v tělocvičně.
Výbor TJ Sokol
q Nové zázemí u ohniště v MŠ

Městečko

Slavnostní vyřazování žáků 9. třídy
Vyřazování žáků 9. třídy se
na ronovské škole uskutečnilo
dne 28. 6. 2018. Bohužel nám
počasí nepřálo, a tak se akce
musela přesunout do nové,
krásné tělocvičny. Slavnostní
atmosféru umocnily neopakovatelným způsobem krásné šaty
dívek, které se v nich okamžitě
staly dámami a většinou tmavé
obleky chlapců, z nichž mnozí
vypadali „jak vystřižení z módního časopisu“. Celá akce byla
prodchnuta příjemným vzpomínáním, ale hlavně spoustou
poděkování všem, kteří si to
za 9 let školní docházky zasloužili.

Ráda bych ještě jednou poděkovala těm, kteří se na průběhu slavnostního odpoledne podíleli a hlavně svým
žákům za nádherné růže i krásné překvapení. A protože jsme
se v posledních školních dnech
neubránili ani pocitu smutku
z toho, že se naše cesty rozcházejí, dovolte mi ještě jednou
zopakovat poslední slova mého
proslovu. Moji milí žáci, osušte slzy, vykročte pravou nohou,
venku Vám možná právě prší
štěstí a něco nového, krásného
začíná.
Třídní učitelka
Marie Kořínková

Poděkování Nikoletě Ciobanu
Nikoleta Ciobanu, která byla
ve školním roce 2017/2018 žákyní 9. třídy vyzdobila v průběhu března až května vestibul
školy krásnou malbou s motivem tří postav držících zeměkouli. Při dokončování práce jí
pomáhaly spolužačky Dáša Kuželová a Vendulka Hlavičková.
Nikoleta byla během školní
docházky úspěšná v mnoha výtvarných soutěžích. O jejím talentu svědčí mimo jiné i 1. místo v celostátní soutěži Jirkovská
paleta.
Nikoleta
byla
přijata
na Střední uměleckou školu
grafickou v Jihlavě, obor animace a gameart, a proto ji přejeme, aby se jí tam nejen líbilo,

ale aby byla i na této škole takto
úspěšná.
Mgr. Marie Kořínková

Školní slavnost 2018
V úterý 26. června v odpoledních hodinách se ze zahrady
naší školy linuly překrásné tóny
houslí, zvuky kláves, zpěvné
dětské hlasy a občasný bouřlivý potlesk. Na školní slavnosti
zde byli představeni žáci, kteří
se ve školním roce 2017/2018
zúčastnili mnoha soutěží v různých oborech a získali přední
umístění v okresních, kraj-

věnovali nad rámec svých povinností a na soutěže je připravovali. Zvláštní poděkování si
zasloužila zejména paní učitelka Mgr. Ilona Spěváková, díky
jejíž práci s nadanými chemiky
získala nejen naše škola, ale
i ona sama Čestné uznání za
5. místo v 11. ročníku regionální soutěže Hledáme nejlepšího
chemika ČR, a paní učitelka

Rodinné centrum Ronov nad Doubravou
Nově ve spolupráci s Městskou knihovnou budeme pořádat tematické přednášky nejen
pro rodiče s dětmi.
O prázdninách bude náš
provoz částečně omezen, ale
zato nás čekají výlety do žlebské obory za zvířaty a začátkem srpna koníci ve Žlebských Chvalovicích na Statku
u Holcmanů.
Za RC Ronov
nad Doubravou se na Vás
těší, Tamara a Dana.

Nelinka moc děkuje všem, kteří jí pomáhají na její
nelehké cestě za zdravím. Obrovská vlna pomoci, které se
jí dostává, nám dodává sílu jít dál a nepolevovat. Zejména
velké díky patří společnosti TLAPNET s.r.o. za finanční dar,
fotbalistům SK Ronov za věnovaný výtěžek z akce pálení
čarodějnic a Petře a Marku Hnátnickým, kteří darovali svůj
výtěžek ze Svatojánského jarmarku. Moc děkujeme.
Nelinka & maminka & tatínek

Mladotice

2.8.2018 se v Mladoticích uskutečnilo ,,Dětské benátské odpoledne“, které bylo plné her a zábavy. Děti si ho, i přes velké
horko, velice užily.
Ve dnech 3.8. a 4.8.2018 se již tradičně konala ,,Benátská
noc“. V pátek zahrála kapela Bard a v sobotu kapela Punc. Obě
taneční zábavy se vydařily a těšíme se v příštím roce.
Děkujeme SDH Mladotice,
paní Frýdové a všem, kteří se na akcích podíleli.

ských, zemských i celostátních kolech, v jednom případě
se jednalo dokonce o soutěž
mezinárodní. Velice si těchto
úspěchů vážíme. Za vzornou
reprezentaci školy byli odměněni malými dárky, které jim
předali Mgr. Jitka Miřejovská,
ředitelka ZŠ, a Ing. Marcel Lesák, starosta města. Pan starosta v úvodním slovu poděkoval
rodičům, kteří vytvářejí vhodné
zázemí pro rozvoj svých dětí,
paní ředitelka vyjádřila díky
vyučujícím, kteří se žákům

Mgr. Iva Trnková, která obdržela certifikát Ekoučitel roku
2017/2018 za aktivní práci
s mládeží na ekologických projektech.
Součástí slavnosti, na kterou
byli pozváni také rodiče a zaměstnanci školy, byl i bohatý
kulturní program. Příjemné
odpoledne, které nám nezkazila ani krátká přeháňka, bylo
zakončeno malým pohoštěním.
Mgr. J. Miřejovská,
Mgr. H. Mojžíšová

Pozvánka na besedu:

Ronovský rodák, kněz, muzikolog
a pedagog Dobroslav Orel

Virtuální univerzita třetího
věku zve seniory ke studiu

Koutek na hraní pro rodiče s dětmi

Náš ronovský dětský koutek
je od června tohoto roku přejmenován na Rodinné centrum
Ronov nad Doubravou. Rodinné centrum jako takové funguje
pod záštitou Charity Pardubice,
MPSV a podpory města Ronov
nad Doubravou, za což jim děkujeme.
Rády mezi sebou přivítáme
maminky (tatínky, babičky, dědečky) se svými dětmi ve věku
od narození až do předškolních let, každé úterý a čtvrtek
od 9:00 do 11:30 v Galerii A.
Chittussiho.
Rodinné centrum nabízí otevřený prostor pro vyžití dětí,
jejich seznámení s kolektivem
vrstevníků, odpoutání maminek
od stereotypu rodičovské dovolené, sdílení radostí a strastí rodičovství.

na dlani

Po úspěšně uzavřeném letním semestru virtuální univerzity třetího věku, kterým byla
zahájena spolupráce Města Ronova nad Doubravou a Provozně ekonomické fakulty České
zemědělské univerzity v Praze
na vzdělávání seniorů, přichází na řadu semestr zimní, který
odstartuje v říjnu 2018.
Pro zájemce se chystá další
zajímavý kurz, kterým je České
dějiny a jejich souvislosti II.
Výuka bude probíhat v zasedací místnosti MěÚ v Ronově
n. D. formou videopřednášek
a společných testů. Každý posluchač poté jednotlivé testy
vypracuje samostatně v pohodlí domova, kde bude mít veškeré materiály a lekce plně k dispozici po celý semestr.
Ke studiu se mohou přihlásit
občané České republiky, kteří
dosáhli věku, ve kterém mají

nárok na pobírání starobní penze. Podmínkou je přístup k počítači s připojením k internetu
a základní znalost jeho ovládání pro přístup k domácí výuce
a plnění testů.
Přednášek v jednom kurzu
je celkem 6, připraveny jsou
termíny 3. října, 17. října,
31. října, 14. listopadu, 28.
listopadu, 12. prosince. Vždy
v 8:30. Celá lekce nepotrvá
déle než 1,5 hodiny. Za kurz je
vybírán poplatek 300 Kč, v případě zájmu 20 Kč za tištěný
studijní materiál na jednu lekci.
Zájemci se mohou hlásit
v místní knihovně nebo na tel.
608 725 159. Popřípadě je možné přijít 3. října na první lekci
a seznámit se, jak kurz probíhá.
Podrobnější informace a podmínky kurzu na www.

Městská knihovna v Ronově pro letošní školní rok připravila
volný přednáškový cyklus věnovaný významným rodákům
a osobnostem spojeným s Ronovem nad Doubravou a jeho
blízkým okolí. První přednáška bude věnována ronovskému
rodákovi Dobroslavu Orlovi. Jím uspořádaný Český kancionál byl od dvacátých let šířen do všech katolických farností.
Orlův záměr sjednotit a zkvalitnit liturgickou hudbu se z počátku nesetkával vždy s porozuměním, ale v průběhu dalších let se
ukázalo, jak významný a průkopnický čin Orel vykonal. Z Českého kancionálu se ještě donedávna zpívalo také v Ronově nad
Doubravou. Životu, dílu a v neposlední řadě také celoživotním
vazbám Dobroslava Orla k Ronovu a Železným horám bude
19. září věnována beseda s Mgr. Kateřinou Andršovou

Výročí – v naší vlasti
v letošním roce 2018:

V letošním roce vzpomeneme několik výročí: - nejdůležitější je
28. říjen 1918 – vznikl náš Československý stát. V letošním roce
– 28. říjen 2018 – je stým výročím vzniku našeho státu – Československé republiky. Jsou to výročí, která mají na konci letopočtu
číslo osm /1918, 1938 atd./.
Ale i náš Ronov nad Doubravou má jedno výročí s osmičkou:
Dne 1. června 1998 byl podepsán dle Zákona ČNR o obcích dekret o znovujmenování Ronova n. Doubravou
- Městem –
Statut města má i určitý význam.
Předsedou poslanecké sněmovny byl v této době Miloš Zeman,
který dekret podepsal, nynější president naší republiky.
Co se od této doby v našem městě událo za 20 let:
Některé úpravy ulic, parku, škol, výsadba květin a keřů na náměstí, atd. – vše ke zlepšení našeho prostředí. Víme, jak se žije
v upravené krajině.
Změny, kterých bylo dosaženo – nechť zhodnotí někdo povolaný.				
Jarča Noháčková

Stanislava Smolová

Městský úřad Ronov nad Doubravou
Chittussiho nám. 150, Ronov nad Doubravou 538 42
Telefon: 469 690 102, email: mesto@ronovnd.cz
www: www.ronovnd.cz
Úřední doba
Pondělí
07:00 - 11:00
12:00 - 17:00
Středa
07:00 - 11:00
12:00 - 17:00
Pátek
07:00 - 12:00
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Městečko
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Za poslední čtyři roky prošel Ronov n. D. těmito změnami

Rekonstrukce sociálního zařízení na dvoře MěÚ.

Veřejné komunikace v Mladoticích.

Bažantnice s workoutovými prvky.

Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ.

Úklid víceúčelového zařízení.

Spolupodíleli jsme se na výstavbě rozhledny na Lichnici.

Kašna prošla celkovou rekonstrukcí.

DAF a víceúčelový nakladač.

Výměna oken na MěÚ.

Proběhla rozsáhlá revitalizace parku.

Autobusová zastávka v Nádražní ulici.

Výsadba sakur na severní straně náměstí.

Základní škola byla zateplena.

Zpevnění komunikace v Nábřežní ulici.

Úprava školní zahrady.

Toalety na městském úřadě se dočkaly přestavby.

Spojovací ulička z Nádražní ul. se sídlištěm Pod nádražím.

Budujeme veřejné osvětlení v Mladoticích.
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Za poslední čtyři roky prošel Ronov n. D. těmito změnami

Výměna střešní krytiny na budově knihovny a staveb. úřadu.

Nové mostky v Bažantnici.

Oprava chodníku okolo kostela sv. Vavřince

Rozestavěna garáž na dvoře MěÚ byla dostavěna.

Úprava koryta Kurvického potoka.

Umístění soch před kostel sv.Vavřince.

Zpevněné stání na kontejnery v Moravanech.

Upravený pozemek za hřištěm.

Terénní úpravy před MŠ.

Ulička k MŠ v havarijním stavu byla opravena.

Upravené lesní cesty v Mladoticích.

Výsadba kaštanovníků.

Tělocvična prošla celkovou rekonstrukcí.

Nástavba z kašny umístěna v parku.

Veřejné osvětlení v Ronově n. D.

Oprava kurtů na fotbalovém hřišti.

Řepník—sběrné místo na bioodpad.

Kontejnerové stání v Mladoticích.
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Městečko
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Ohlednutí za úspěšnou sezónou ronovských mažoretek 2017/2018
Sezóna ronovských mažoretek skupiny Rondo, která
nám prakticky kopíruje školní
rok, byla pro naše mažoretky
opět velice úspěšná, stejně
jako v předcházejících letech. Ať už se jednalo o soutěže v klasické mažoretce,
nebo takzvaném twirlingu,
ve kterém jsou navíc přidány
taneční a gymnastické prvky,
bylo členkami skupiny dosaženo vynikajících úspěchů.
Já osobně považuji za úspěch
vše, každé vystoupení a každou soutěž, protože si cením snahy a odhodlání, které
do mažoretkové činnosti naše
členky dávají.

Chtěla bych touto cestou
tedy poblahopřát a zejména
pak poděkovat všem závodnicím, které naší skupinu reprezentují. Členky skupiny
Rondo nereprezentují jen naši
skupinu a naše město Ronov
nad Doubravou, ale díky postupům na Mistrovství Evropy
a Mistrovství světa, také celou
Českou republiku. Poděkování patří také všem sponzorům,
kteří neváhají naši skupinu
podporovat a dále všem rodičům, kteří v činnosti podporují své děti i přesto, že je
to značně časově a finančně
náročné. A v neposlední řadě
patří velké poděkování trenér-

kám, které se o děvčata starají, vytváří úžasné choreografie
a Rondu věnují volný čas.
V roce 2018 se také uskutečnily volby členů výboru skupiny. Výbor skupiny Rondo
tak pracuje v novém složení.
Nový výbor tímto děkuje členům, kteří v novém složení
již nezasedají a zejména pak
bývalé předsedkyni a vedoucí
skupiny, paní Mgr. Janě Auersvaldové za dlouholetou oddanost. Mnohé jsme se od Vás
naučili, děkujeme.
Opasková Veronika,
vedoucí skupiny

Úspěchy mažoretek roku 2017/18
2017
Národní twirlingový pohár, Lomnice nad Popelkou (2017):
Natálie Opasková 		
3.místo, děti C, RTS
Adéla Skokanová 		
5.místo, JM B,
			
S1H+postup na MČR
			
6.místo, JM B, RTS
			
+postup na MČR
			
3. MÍSTO, JM B, povinné duo
Markéta Vilímová 		
7.místo, JM B, S1H
			
10.místo, JM B, RTS
Katrin Šmídová
7.místo, JM B, RTS
Adriana Vojtková
3.místo, JM B, povinné duo
Kolínský pohár v twirlingu, Kolín (2017):
Natálie Opasková		
1.místo v tanečním sóle, ktg. Děti
Adéla Skokanová 		
7.-10.místo v tanečním sóle, ktg. JM
Markéta Vilímová		
7.-10.místo v tanečním sóle, ktg. JM
Katrin Šmídová		
6.místo v tanečním sóle, ktg. JM
Adéla Skokanová		
3.místo v povinném sóle, ktg. JM
			
1.místo v povinném duu, ktg.JM
Markéta Vilímová		
5.místo v povinném sóle, ktg. JM
Miloslava Brynychová
1.místo v povinném sóle, ktg. JS
			
1.místo v povinném duu, ktg.JS
Radka Šindelářová		
2.místo v sóle s 2 hůlkami, ktg. JM
			
1.místo v sóle X-strut, ktg. JM
Sára Šmídová		
2.místo v sóle s 2 hůlkami, ktg. JS
Tereza Truksová		
3.místo v sóle s 2 hůlkami, ktg. JS
			
1.místo v povinném duu, ktg.JS
Tereza Littová 		
2.místo v sóle X-strut, ktg. JS
			
4.místo v tanečním duu, ktg.JS
Adriana Vojtková		
1.místo v povinném duu, ktg.JM
Adéla Koryčánková		
4.místo v tanečním duu, ktg.JS
2018
Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2017
1. místo – Kolektiv mládeže – Rondo I
MČR v twirlingu NBTA 2018, Karlovy Vary
Tereza Truksová - Mistr ČR (Sólo 2 hůlky, Junior), I. Vicemistr
ČR (RTS, Junior), 1.místo (Duo, Junior) a tři nominace na MS.
Miloslava Brynychová - I. Vicemistr ČR (Sólo 1 hůlka, Junior),
1. místo (Duo, Junior), semifinalistka a 6.místo (RTS, Junior) a dvě
nominace na MS.
Veronika Šindelářová - II. Vicemistr ČR (Sólo 1 hůlka, Junior),
II. Vicemistr ČR (RTS, Junior) a dvě nominace na MS.
Radka Šindelářová - II. Vicemistr ČR (Sólo 2 hůlky, Junior mladší), 2.místo (X-strut, Junior mladší), 4. místo (RTS, Junior mladší),
5. místo (Sólo 1 hůlka, Junior mladší) a dvě nominace na MS.
Sára Šmídová - II. Vicemistr ČR (Sólo 2 hůlky, Junior) a nominace na MS.
Tereza Littová - II. Vicemistr ČR (X-strut, Junior), finalistka
a 4. místo (RTS, Junior), 1.místo (RTD, Junior) a nominace na MS
Adéla Koryčánková - 1.místo (Duo, Junior) a 9.-13. místo (RTS,
Junior)
Terka Daruová a Viki Němcová - 2. místo (Duo, Junior).
Adriana Vojtková - I. Vicemistr ČR (X-strut, Děti), II. Vicemistr
ČR (RTS, Děti) a 2x nominace na MS.
Adéla Skokanová - 1. místo (Sólo 1 hůlka, JM, B) a 6. místo
(RTS, JM, B).
Celkem 13 přijatých nominací na MISTROVSTVÍ SVĚTA
DO NORSKÉHO LILLEHAMMERU.
MČR v twirlingu WBTF 2018, Dvůr Králové nad Labem
Natálie Opasková		
1. místo, titul Mistr ČR, Freestyle,
			
Děti
Markéta Vilímová		
3. místo, titul II.Vicemistr ČR,
			
Sólo, Junior
Radka Šindelářová		
2. místo, titul I. Vicemistr ČR,
			
Sólo Junior
			
9. místo, Freestyle, Junior
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Adriana Vojtková 		
Katrin Šmídová		
Tereza Truksová		
			
			
			
Veronika Šindelářová
			
			
Miloslava Brynychová
			
			
			
Sára Šmídová		
			
Adéla Koryčánková
Tereza Daruová		
			
Viktorie Němcová 		
			

24. místo, Freestyle, Junior
7. místo, Freestyle, Junior
2. místo, titul I.Vicemistr ČR,
Freestyle, Junior
2. místo, titul I. Vicemistr ČR,
Sólo 2 hůlky, Junior
3. místo, titul II.Vicemistr ČR,
Freestyle, Junior
5.- 6. místo, Sólo, Junior
3. místo, titul II.Vicemistr ČR,
Sólo, Junior, nomin. na EP
v twirlingu v Dublinu
6. místo, Freestyle, Junior
4. místo, Sólo 2 hůlky, Junior,
nominace na EP v Dublinu
19. místo, Freestyle, Junior
1. místo, titul Mistr ČR, Pár, Junior,
nominace na EP v twirlingu v Dublinu
1. místo, titul Mistr ČR, Pár, Junior,
nominace na EP v twirlingu v Dublinu

Mistrovství Čech v solech a duích KM 2018, Klatovy
Miloslava Brynychová
3. místo, titul II. Vicemistr Čech,
			
sólo KM (A), JS
Marie Dostálová		
8. místo, sólo KM (B), JM
Kristýna Ksandrová		
16. místo, sólo KM (B), JM
Petra Kubešová		
1. místo, titul Mistr Čech,
			
duo KM (A), JM
Pavla Lancová		
1. místo, titul Mistr Čech,
			
duo KM (A), S
Kateřina Lancová		
1. místo, titul Mistr Čech,
			
duo KM (A), S
Natálie Musilová		
16. místo, sólo KM (B), JM
Valerie Němcová		
1. místo, titul Mistr Čech, sólo KM,
			
Minimažoretky
Natálie Opasková		
5. místo, sólo KM (A), Děti
Eliška Procházková		
16. místo, sólo KM (B), JM
Aneta Svatková		
22. místo, sólo KM (B), Děti
Adéla Skokanová		
8. místo, sólo KM (A), JM
			
1. místo, titul Mistr Čech,
			
duo KM (A), JM
Veronika Šindelářová
1. místo, titul Mistr Čech,
			
sólo KM (A), JS
Katrin Šmídová		
2. místo, titul I. Vicemistr Čech,
			
sólo KM (A), JM
Markéta Vilímová		
9. místo, sólo KM (A), JM
Mistrovství oblasti mažoretkových skupin 2018, Benešov
PidiRondo 		
- 1. místo a titul Mistrů Oblasti,
			
Minimažoretky
Rondo II 			
- 1. místo a titul Mistrů Oblasti, DS
Mistrovství ČR v sólech a duích 2018, Ronov nad Doubravou
Natálie Opasková
- 4. místo, sólo KM (A), D
Katrin Šmídová
- 5. místo, sólo KM (A), JM
Veronika Šindelářová
- 1. místo, titul Mistr ČR,
			
sólo KM (A) JS
Pavla Lancová
- 4. místo, sólo KM (A) JS
			
- 1. místo,titul Mistr ČR,
			
duo KM (A) S
			
- 2. místo, titul Vicemistr ČR,
			
duo s rekvizitou a hůlkou, S,
			
nominace ME v Poreči
Kateřina Lancová
- 2. místo, titul Vicemistr ČR,
			
sólo KM (A), S
- 1. místo, titul Mistr ČR, duo KM (A), S
- 2. místo,titul Vicemistr ČR, duo
			
s rekvizitou a hůlkou, S, nominace
			
ME v Poreči
Miloslava Brynychová
- 5. místo, sólo KM (A), JS

			
			
Tereza Truksová
			
			
Adéla Skokanová
			
		
			
			
Petra Kubešová
			
			
			
			
Tereza Daruová
			
			
Viktorie Němcová
			
			
Rondo II

- 1. místo, titul Mistr ČR, duo s
rekvizitou a hůlkou, JS,
nominace ME v Poreči
- 1. místo, titul Mistr ČR, duo
s rekvizitou s hůlkou, JS,
nominace ME v Poreči
- 2. místo, titul Vicemistr ČR,
duo KM, JM
- 1. místo, titul Mistr ČR, duo
s rekvizitou a hůlkou, JM, nominace
ME v Poreči
- 2. místo, titul Vicemistr ČR,
duo KM, JM
- 1. místo, titul Mistr ČR, duo
s rekvizitou a hůlkou, JM, nominace
ME v Poreči
- 2. místo, titul Vicemistr ČR, duo
s rekvizitou a hůlkou, JS, nominace
ME v Poreči
- 2. místo, titul Vicemistr ČR, duo
s rekvizitou a hůlkou, JS, nominace
ME v Poreči

Zemské finále Čech 2018, Strakonice
		
- 1. místo, titul Mistr Čech, DS

Mistrovství ČR skupin KM, halové disciplíny, Mohelnice
Pidi Rondo
- 4. místo, Minimažoretky
Rondo II 		
- 1. místo, titul Mistr ČR,
			
Exhibition corps
Rondo I		
- 1. místo, titul Mistr ČR,
			
Parade corps
		
- 1. místo, titul Mistr ČR,
			
Miniformace
Nominaci na Mistrovství Evropy v chorvatské Poreči vybojovaly
skupiny Rondo I a Rondo II.
Mistrovství ČR skupin KM, Poděbrady
Rondo II
		
- 3. místo, II. Vicemistr ČR,
			
Děti starší
Pohárová soutěž, Čáslavský pohár mažoretek 2018
Pidi Rondo		
- 2. místo, KM skupina, děti
Rondo I			
- 1. místo, Miniformace, senior
Johanka Opasková
- 2. místo, sólo, mini děti
Valerie Němcová		
- 1. místo, sólo, děti
Terezie Dytrychová		
- 1. místo, duo, děti
Vendula Lipenská		
- 1. místo, duo, děti
Natálie Opasková 		
- 1. místo, sólo, kadetky
Adéla Skokanová		
- 4. místo, sólo, kadetky
			
- 1. místo, duo, kadetky
Petra Kubešová		
- 1. místo, duo, kadetky
Markéta Vilímová		
- 4. místo, sólo, junior
Veronika Šindelářová
- 1. místo, sólo, senior
Miloslava Brynychová
- 2. místo, sólo, senior
Kateřina Lancová
- 3. místo, sólo, senior
			
- 1. místo, duo, senior
Pavla Lancová		
- 4. místo, sólo, senior
			
- 1. místo, duo, senior
Dále se soutěže zúčastnila děvčata Anička Petrusová, Marie Dostálová, Kristýna Ksandrová, Natálie Musilová, Eliška Procházková.
Back Together, Přerov
Spojení dvou českých asociacích NBTA a ČFMS
Adéla Skokanová
- 7. místo
Miloslava Brynychová
- 15. místo
Pavla Lancová 		
- 16. místo
Duo Lancovy P.a K.
- 3. místo a nominace na MS
			
mažoretek ČFMS, Praha
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Představujeme nového faráře Ronova n.D.
Mnohým jistě neunikla
skutečnost, že máme nového faráře ronovské farnosti.
Požádali jsme ho o krátké
představení a seznámení s
jeho vizemi.
Jmenuji se Milan Vrbiak, je mi 58 let a od 1. srpna 2018 jsem byl ustanoven
biskupem do duchovní služby zde v Ronově. Pocházím
z Nitry, kam se rodiče přestěhovali ze Šumavy v šedesátých letech. Vystudoval
jsem strojní průmyslovku.
V oboru jsem pracoval krátce. Odjel jsem za bratrem
do Austrálie, kde jsem si
slušně přivydělal. Po návratu jsem si za ušetřené peníze koupil půdu a hospodařil
jako soukromý zemědělec.
Později jsme s dvěma přáteli také zbudovali pekárnu.
Do toho přišlo ještě pověření k výkonu veřejné služby
přednosty 3,5 tisícové obce.
Bylo to krátce po pádu totality. Tady jsem poznal, že
přetíženost fyzická nemá
tak devastující účinek, jako
přetíženost duševní, zvláš-

tě v tehdejším čase velkých
politických
konfrontaci.
Jedni upřímně chtěli budovat, přistupovali zodpovědně k věcem obecného blaha,
druzí vlastním kariérismem
a zištnými nároky vytvářeli napětí a chaos, nehledě na cíl společného úsilí.
Znechucen jsem se stáhl
do ústraní. A to mě přivedlo
k přehodnocení životních
postojů a znovu přeskládání
hodnotového žebříčku. Přihlásil jsem se na teologickou
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po vystudování jsem 2 roky pracoval
s lidmi na okraji společnosti.
Dotoval jsem je z vlastních
prostředků podnikatelských
aktivit. Tady jsem poznal,
jak je náročné pomoci a znovu vrátit ztroskotance do života. Je snadnější prevence,
než práce s následky. Pochopil jsem, že kořen problémů
je v krizi vztahů. Krize finanční, ekonomická, hospodářská, nebo politická,
to všechno vyvěrá z krize
vztahů. Neumím si předsta-

CHCEŠ SE STÁT FOTBALISTOU/KOU
SK RONOV NAD DOUBRAVOU
Vážení sportovní přátelé,
SK Ronov celoročně přijímá nové hráče/hráčky do všech
žákovských kategorií.
Máte doma fotbalistu nebo fotbalistku ročníků 2004;
2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010 a mladší, přijďte
s nimi mezi nás.
Každé úterý a čtvrtek od 17:00 do 18:30 na hřiště SK
Ronov n. D. (v zimních měsících bude upřesněno v dalších vydáních Městečka)

Společenská kronika
Životní jubileum oslavili:
Kristina Tomášková, Ronov n.D. 259			
Marie Rumlová, Ronov n.D. 391			
Jaroslav Světinský, Ronov n.D. 454			
Anna Novotná, Ronov n.D. 209			
Věra Smutná, Ronov n.D. 561			
Marta Šindelářová, Mladotice 3			
Věra Kocourková, Ronov n.D. 121			

70 let
75 let
75 let
85 let
90 let
95 let
98 let
SPOZ

Dne 2.8.2018 si v obřadní síni MěÚ v Ronově nad Doubravou
po 60 letech opětovmě řekli své ano manželé Antonín a Ladislava
Koláčkovi, Ronov n.D. 306.
Děkuji Městskému úřadu a členkám SPOZ v Ronově nad Doubravou za návštěvu, blahopřání a dar k mým narozeninám. Strávili
jsme příjemnou část odpoledne vyprávěním u kávy a zákusků.
Jan Skalla

vit demokracii bez morálky.
A také si neumím představit
morálku bez jednotného pohledu na spravedlnost a právo. Nejjednodušší normou
morálky naších předků byly
dvě zásady a desatero. Zlého
se chraň a k dobrému tíhni.
Nedělej druhému, co nechceš, aby dělal tobě. Dalším
pozorováním jsem se přesvědčil, že pouze lidské úsilí

stejně v toliké snaze často
selhává. Z toho mně vyvstala potřeba vyššího principu.
Dal jsem se vysvětit na kněze a snažím se o očištění,
ryzost a obnovu vztahů.
Problémy z minulosti leze
přikrýt milosrdenstvím. S takovou vizí bych rád působil
i v tomto městečku, a věřím,
že najdu u mnoha z vás porozumění a přijetí.

Děkuji Městskému úřadu v Ronově n.D. za květiny a dar k mému
životnímu jubileu a paní Pavlíkové a paní Růžičkové za milou návštěvu.				
Kristina Tomášková
Děkuji MÚ a SPOZ v Ronově nad Doubravou za blahopřání
a dar k mým narozeninám. Také děkuji za návštěvu paní Růžičkové
a paní Hromádkové.
Jaroslav Světinský

Dožít se devadesáti let není dopřáno každému. Paní Věře
Smutné, obyvatelce Domu s pečovatelskou službou, ano. Nechtěli jsme zůstat pozadu a rádi jsme se přidali do dlouhé řady
gratulantů, abychom paní Smutné popřáli do dalších let hodně
zdraví a pohody.
Obyvatelé DPS.

Děkuji městskému úřadu za květiny a dárek k mým
narozeninám a členkám SPOZ za milou návštěvu.
Věra Smutná
Děkuji MěÚ a SPOZu za blahopřání a dárek
k mému životnímu jubileu. Zároveň děkuji pí Hromádkové za milou návštěvu.
Marta Šindelářová
Děkujeme starostovi města panu Ing. Lesákovi a matrikářce
paní Oleksíkové z Městského úřadu v Ronově nad Doubravou
za krásný obřad a věcný dárek při příležitosti naší diamantové
svatby. Dále paní Smolové za fotodokumentaci a paní Mgr. Andršové za hudební doprovod.
Antonín a Ladislava Koláčkovi

Bližší informace získáte též na telefonních číslech:
737 904 307 p. Jelínek Luděk
607 107 391 p. Samek Vladimír
nebo na emailu: info@skronov.cz
Těšíme se na Vás
Dále též přijímáme hráče do mužstev dospělých, trenéry
a trenérky nejen k žákovským mužstvům a další zapálené
lidičky pro náš sportovní oddíl. Informace na výše uvedených kontaktech.
Též se na Vás těšíme

FOTBALOVÁ SEZÓNA
2018/2019 ZAČÍNÁ
Sportovnímu klubu Ronov nad Doubravou začíná nová
sezóna Okresních fotbalových soutěží, v níž se představí
tato mužstva:
DOSPĚLÍ
SK Ronov nad Doubravou „A“
SK Ronov nad Doubravou „B“
				

- Okresní přebor
- 3. třída okresní
soutěže

ŽÁCI (souklubí Ronov/Třemošnice)
SK Ronov n. D./Třemošnice „B“ - Okresní přebor
				
mladších žáků
SK Ronov n. D./Třemošnice „B“ - Okresní přebor
				
starší přípravky
SK Ronov n. D./Třemošnice „B“ - Okresní přebor
				
mladší přípravky
Všem našim mužstvům přejeme hodně sportovních
úspěchů.
Za výbor SK Ronov n. D. sekretář Jelínek Luděk

Pečovatelská služba Ronov nad Doubravou
Adresa:
sídliště Pod nádražím 561
538 42 Ronov nad Doubravou
Telefon: 469 690 201

2018
datum
výkop
11.8. So
12.8. Ne
17:00
18.8. So
17:00
19.8. Ne
25.8. So
17:00
26.8. Ne
1.9. So
17:00
2.9. Ne
8.9. So
17:00
9.9. Ne
15.9. So
16.9. Ne
17:00
22.9. So
23.9. Ne
16:30
29.9. So
16:30
30.9. Ne
6.10. So
7.10. Ne 16:00
13.10. So 16:00
14.10. Ne
20.10. So 15:30
21.10. Ne
27.10. So 14:30
28.10. Ne
3.11. So 14:00
4.11. Ne

Mobil: 608 725 113
Email: psronov@seznam.cz
http://www.ronovnd.cz/mesto/pecovatelska-sluzba/

Podzim SK Ronov sezóna 2018/19

A-muži

B-muži

sraz
Ronov A - Svídnice
Slatiňany B - Ronov A
Ronov A - Krouna A
Hrochův Týnec - Ronov A
Ronov A - H. Městec B
Svratouch - Ronov A
Ronov A - Kameničky
Rváčov - Ronov A
Ronov A - Miřetice A
Chroustovice - Ronov A
Ronov A - Křižanovice
Ronov A - Kočí
Holetín - Ronov A

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

výkop
17:00

Ronov B - Bítovany

17:00

Ronov B - Tuněchody B

17:00

Ctětín - Ronov B

17:00

Ronov B - Bořice

17:00
17:00

Žl. Chvalovice - Ronov B
Ronov B - Vítanov

16:30

Horní Bradlo - Ronov B

16:30
16:00

Ronov B - Rosice
Chrast - Ronov B

16:00

Ronov B - Orel

15:30

Luže B - Ronov B

14:30

Zaječice - Ronov B

14:00

Ronov B - Dřenice A

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

16:00
15:30
16:00
15:15
16:00
15:00
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
13:30
12:30
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sraz
16:00
16:00
15:30
16:00
16:00
16:00
15:15
15:30
14:30
15:00
14:00
13:00
13:00
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Volnočasová Kulturní Ronovská Komise – VoKu®Ko

Městská knihovna

pořádá

Ronov nad Doubravou
Vás zve
na přednášku

Dobroslav Orel

Zveme všechny děti v pyžamkách i v kostýmech 
Přijďte mezi nás!!!! Budeme si spolu hrát,
soutěžit a tancovat.

Ronovský rodák, kněz, muzikolog a pedagog

Kdy a kde????

o autoru Českého kancionálu a zakladateli slovenské muzikologie přednáší

20. října 2018

Mgr. Kateřina Andršová

ve 14,00 hodin
Tělocvična základní školy Ronov nad Doubravou

Připraven je zábavný program, tombola a občerstvení.

místo konání: zasedací místnost MěÚ Ronov nad
Doubravou,

Vstupné: děti 10,- Kč, dospělí 25,- Kč
Celý výtěžek bude použit na další akce. Těšíme se na Vás   

ve středu, dne 19. září 2018 od 18:00 hodin

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

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 24.8.2018
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registrační číslo: MK ČR E 11911
distribuce: jeden výtisk zdarma do
čísla popisného (mimo bytovek),
Ronov n.D., Mladotice, Moravany

Nabízíme
k pronájmu
byt 3+kk
v Ronově
nad Doubravou
na zámku č. p. 1
Tel. 723 650 111

grafická úprava a tisk:
Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Rychnov n./K.
příští uzávěrka 10.10.2018
příspěvky zasílejte na
knihovna@ronovnd.cz
RR – redakční rada – Stanislava Smolová, Dušan Holas

