Městečko na dlani
Zpravodaj Ronova nad Doubravou, Mladotic a Moravan

SLOVO

STAROSTY

Vážení spoluobčané,
vítám Vás do nového
roku, ve kterém nás čeká
spoustu náročné práce.
Zima nám pomalu vrcholí. Letos dorazila i k nám.
Přestože je tato zima poměrně bohatá na srážky
(oproti minulým letům),
teploty nám stále umožňují
pokračovat ve výstavbě kanalizace. Tato akce je natolik významná, že si zasluhuje samostatný článek, který
naleznete na na první a páté
straně tohoto Městečka.
Přesto, že budujeme kanalizaci, nechceme rezignovat na další rozvoj našeho města. Jelikož finanční
zdroje budou omezeny, snažili jsme se zažádat o dotaci
na několik projektů, které
jsou v souladu s plánovaným rozvojem našeho města.
Opětovně jsme podali žádost na sběrný dvůr, který
by měl vzniknout po ukončení výstavby kanalizace
na části pozemku Řepníku.
Oproti předešlému podání
žádosti jsme museli upravit
projekt a snížit jeho rozpočtové náklady tak, abychom
měli aspoň nějakou šanci
na úspěch.
Další žádost, kterou jsme
podali, je žádost na dětské
hřiště. Záměrem je zkulturnit a využít pozemek
za domem služeb. Tento pozemek byl vybrán, protože
se nachází v centru města
a byl dlouhodobě zanedbaný. Jednalo by se o plnohodnotné dětské hřiště pro naše
nejmenší.  
Koncem roku byla podána žádost o finanční podporu na pořízení nového traktoru. Ten stávající je více jak
padesát let starý a zasloužil
by si odejít do důchodu.
Vzhledem k množství a velikosti udržovaných ploch
potřebujeme
výkonnější
stroj, který snese vyšší zátěž.

V mateřské školce za přispění dotace bude realizován
v jarních měsících projekt
obnovy zahrady. Ve škole se
v současné době připravuje
výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce dílen, která
by měla proběhnout v letošním a příštím roce.
Připravujeme i další projekty, které by mohly být
realizovány za přispění případných dotačních titulů.
V současné době je podporováno odbahnění rybníků
v souvislosti s projevujícím
se suchem v posledních letech. Každé takovéto podání
si vyžaduje řádnou projekční
přípravu. Jelikož Nový rybník je největší a vyžádá si
největší finanční prostředky,
volba padla na něho. Budeme se snažit využít dotační
program z Ministerstva zemědělství, kde není následné
omezení hospodaření, tak
jako tomu je u dotací z Ministerstva životního prostředí.
Ministerstvo pro místní
rozvoj v rámci Programu
rozvoje a obnovy venkova
vypsalo výzvu na rekonstrukce budov ve vlastnictví
měst a obcí. V tomto programu bychom chtěli podat projekt na rekonstrukci
knihovny a stavebního úřadu. Projekt máme připravený z minulého období, takže
bychom ho pouze oprášili.
Jsme si vědomi, že ne
všechny podané žádosti
mohou být úspěšné. Jedná
se o projekty, které bychom
bez dotační podpory v nejbližší době nemohli realizovat, protože prioritou je
stavba kanalizace a čistírny
odpadních vod.
Koncem loňského roku
jsme konečně rozsvítili nové
veřejné osvětlení v Mladoticích. Celá tato akce přišla
na 4,5 mil. Kč. Svítidla jsme
zakoupili na základě výběru
Iniciativy mladotických občanů. Ve spolupráci s touto
Iniciativou plánujeme pokračovat v opravě mladotické hospody a rekonstrukci
chodníku od obecního domku k bývalé prodejně. Současně necháme zpracovat
projektovou dokumentaci
na rekonstrukci autobusové
zastávky a přilehlého chodníku.
Závěrem mi dovolte
pozvat vás na ples města
a základní školy, který se
po roční přestávce uskuteční 23. března v nově zrekonstruované tělocvičně.
Váš starosta
Ing. Marcel Lesák
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Kanalizace, kanalizace a zase kanalizace

Bude nás provázet po celý
tento a příští rok. Zástupci
realizačních firem vyslovili přání dokončit výstavbu
kanalizačních řádů včetně veřejných částí přípojek a čistírny odpadních
vod do konce tohoto roku.
V případě, že by se opravdu
podařilo dílo v tomto termínu dokončit, jednalo by se
o značné urychlení. I přes
tuto snahu nám výstavba

kanalizačních řádů přinese
nejedno omezení. Aby se
mohly následně připojovat
jednotlivé nemovitosti, musí
zastupitelstvo přijmout několik zásadních rozhodnutí.
Předně bude muset stanovit
ekologický poplatek. Jak
jsme zjišťovali, u jiných obcí
se tento poplatek pohyboval od 7000 do 25000 Kč
za přípojku. Tyto prostředky
následně slouží na krytí ná-

kladů spojených s opravami komunikací a chodníků,
protože ne všechny vynaložené prostředky jsou ze
strany poskytovatele dotace
uznatelnými náklady. Další
důležité rozhodnutí je spojené s rozhodnutím, jak bude
kanalizace
provozována.
Aby se zastupitelstvo mohlo rozhodnout, oslovili jsme
firmu VRV a.s., aby nám
zpracovala analýzu provo-

zování. Kanalizaci můžeme
provozovat vlastními silami, nebo tuto infrastrukturu
pronajmout prostřednictvím
koncesního řízení provozní
firmě. Koncesní řízení by
muselo proběhnout do konce roku, do doby než se
začnou připojovat první
domácnosti. O způsobu připojování budete včas informováni.
pokračování na straně 5

Přijďte zasadit rodinný strom a zanechte stopu pro další generace
V květnu letošního roku se v našem městě rozjede další
etapa již tradičního sázení kaštanovníků. V loňském roce
tato akce pod názvem „Zasaďte si svůj rodinný strom“ sklidila velkou pozornost a zájem spoluobčanů. K letošní výsadbě budou připraveny lokality u sv. Kříže – cca 35 stromů,
u ČOV – cca 10 stromů a u rybníku Nový – cca 10 stromů.
Vše vypukne o víkendu 4. a 5. května. Na sobotu
4. května bude připravená hlavní lokalita vyčleněná pro širokou veřejnost u sv. Kříže. Všichni zájemci, kteří si chtějí
osobně zasadit svůj rodinný strom a zanechat tu stopu pro
další generace svého rodu, mají jedinečnou příležitost. Stačí
si strom v místní knihovně zamluvit (při minulé výsadbě
poptávka převýšila nabídku) a pak se dostavit s patřičným

nářadím (motyka, hrábě, lopata, popřípadě palice na zatlučení kolíků) na místo určení. Čas a další podrobnější údaje
budou ještě upřesněny všemi dostupnými informačními prostředky.
V neděli 5. května proběhne osázení lokality u ČOV, kterou si vzali pod patronát místní skauti pod vedením Františka Zvěřiny.
Několik stromů je ještě potřeba vysadit na rybníku Nový,
kde v minulém roce nebyla výsadba dokončena a „kmotři
i kmotřenky“ kaštanů na výsadbu čekají.                         RR
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Masopustní období v mateřské škole

Po svátcích Tří králů a našich zimních radovánkách
začalo masopustní období,
které ukončí Popeleční středa.
I my v mateřské škole
jsme toto období prožili
v radostné atmosféře. Na začátku roku jsme přivítali Tři
krále, seznámili se s jejich
příběhem a cestou a slavnostně se s nimi rozloučili
písní My Tři králové. Sváteční atmosféru jsme doplnili návštěvou kostela, kde
si děti prohlédly betlém.
Čekání na sníh jsme si
zpříjemnili dramatizací pohádek Rukavička a O dva-

rušce Dražilové za ochotu
a spolupráci.
Aktivně
pokračujeme
ve spolupráci s DPS, kde
jsme pro babičky 16.1. připravili výrobu sněhuláků.
Společně jsme prožili hezké chvíle, babičky se těšily
z naší energie a my jsme
čerpali z jejich zkušeností.
Přestože sněhová nadílka dlouho nevydržela, stihli
jsme ji využít bobováním,
koulováním a stavěním sněhuláků.
Nezapomněli jsme ani
na zvířátka v zimě, kterým
jsme vyrobili krmítka a pravidelně jim dosypáváme.
Ve spolupráci se ZŠ jsme
22.1. zahájili v tělocvičně
zimní sportování. Žákyně
deváté třídy pro nás připravily překážkovou dráhu
a další sportovní hry, které
se dětem moc líbily. Všem
děvčatům moc děkujeme.
Do tělocvičny budeme
docházet každé úterý až

ruškách bylo ve třídě po celé
období postaveno iglú,
kde si děti radostně hrály
na Eskymáky. Olympiádu
jsme ukončili slavnostním
vyhodnocením, předáním
sladkostí, medailí a děti si
při hudbě zkusily krasobruslení v páru.
Pro děti je méně známé
období Hromnic, proto jsme
zavítali do kostela, kde nám
pan farář vysvětlil svěcení
svíček Hromniček. Panu faráři za milé povídání děkujeme.

v Čáslavi nám předvedli
svoje tanečně – baletní vystoupení, které nás potěšilo a příjemně nás uvedlo
do masopustního období.
Na tuto akci jsme navázali i v MŠ a připravili se
na masopustní rej výrobou
masek šašků, zvířatek a přestrojili jsme se za šašky, řemeslníky a muzikanty. Pekli
jsme i koláče, preclíky a pohostili jsme babičky z DPS,
knihovnici i faráře.
Soutěžili jsme, tančili, ochutnávali masopustní

Do období Masopustu patřily i jarní prázdniny. V MŠ
probíhala rekonstrukce kuchyněk na třídách, kterou
prováděl pan Bochníček.
15.2. se celá MŠ zúčastnila vystoupení „Cirkus“
– žáci ze ZUŠ J. L. Dusíka

dobroty, zpívali písničku
Já jsem muzikant.   Masopustním průvodem jsme
uzavřeli veselí a budeme se
těšit na další bohaté náměty
a činnosti.                                                           
Za MŠ
Jana Růžičková

MASOPUST – oživlá tradice na ZŠ

V pondělí 28. 1. 2019 ožilo na ZŠ masopustní veselí
formou výtvarné dílny, vedené paní Jitkou Rosickou. Žáci
4. a 5. třídy se v prezentaci seznámili s podstatou této tradice, s postavami tradičního průvodu i s významem jednotlivých masek. Podle sympatií s jednotlivými figurami si
žáci vybrali tu, která je oslovila, byla jim citově nejbližší,
a začali ji ztvárňovat dvěma technikami. Žáci 4. třídy vyráběli menší papírové figurky, žáci 5. třídy velké kartonové
postavy, které oblékli do textilií. Obě formy zpracování se
vydařily, bylo z nich cítit sounáležitost s postavou. Všechna
dílka jsou vystavena v budově školy. Náš fiktivní průvod je
připraven vyrazit na řádnou oslavu této tradice. Děkujeme
všem za skvělou atmosféru a povedené výtvory.         tř. uč.

Návštěva Ekocentra Paleta Chrudim

Co nás v mateřské škole čeká do dubna

nácti měsíčkách. Hrát divadlo bylo pro děti zábavné.
Prostory naší školy jsme si
vyzdobili zimní tematikou,
vyráběli jsme paní Zimu,
na zahřátí rukavičky a zároveň jsme uspořádali výstavu
prací ve výloze místního bazárku na náměstí, kde si je
veřejnost může prohlédnout.
Děkujeme tímto paní Ma-

do poloviny dubna, využijeme zde většího prostoru
ke hrám, cvičením a seznámíme děti s novým nářadím
a náčiním.
V celé MŠ probíhala
zimní olympiáda, někde
se bruslilo nebo lyžovalo
na koberci, sáňkovali jsme
na sklopených lavičkách
a hráli jsme hokej.   V Be-

Mateřská škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
U Školky 470, 538 42 Ronov nad Doubravou
Telefon: 464 600 434, email: msronov@seznam.cz
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26. 2. 2019- Návštěva hasičů
8. 3. – Návštěva knihovny
12. 3. – Schůzka pro rodiče – Zápis do ZŠ
20. 3. – Divadlo - Jak Bodlináček probudil jaro
21. 3. Vynášení Moreny
od 9. 4. 2019 – 11. 6. 2019 – Předplavecký výcvik
a solná jeskyně Kutná Hora
3.4. ZŠ – návštěva 1. třídy, školní družiny
– předškoláci
5. 4. Smysly zvířat – návštěva v MŠ Obory Žleby
se zvířátky
15. 4. O Zemi – Divadlo Šeherezáda
23. 4. Den Země
24. 4. Kouzelník Harry Potter v MŠ
25. 4. Policie v MŠ – preventivní program
26. 4. Čarodějnický rej v MŠ

Mateřská škola Ronov nad Doubravou

V úterý 29. 1. 2019 si v Ekocentru Chrudim vyzkoušeli žáci 5. A., jakým způsobem si pomocí drátků, korálků a vhodného kamínku mohou vyrobit stromeček.
Po úvodním zajímavém vyprávění paní Ludmily Gregorové Valáškové o tom, kdo dráteníci byli a jak se žilo
v dřívějších dobách, si žáci mohli z ošatky vybrat podle
vzhledu nebo pohmatem, který kamínek jim je příjemný.  
Kromě běžných oblázků byly na ošatce i rozpůlené polodrahokamy pocházející ze sbírky manžela paní Ludmily,
které sbírá v Českém krasu. Práce s drátky a korálky šla
žákům od ruky, takže za necelou hodinu měl každý svůj
originální výrobek a mohli jsme se vypravit na prohlídku
historických památek našeho okresního města. Celá akce
se vydařila a při probírání Pardubického kraje v hodinách
vlastivědy navážeme na prohlídku Chrudimi a její zajímavosti.	                           Mgr. Marie Kořínková

vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
v Ronově nad Doubravou, okres Chrudim pro školní
rok 2019/2020,
který proběhne dne 6. května 2019 v době
od 10:00 do 15:00 hodin v ředitelně mateřské školy.
S sebou si vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce
Žádost o přijetí dítěte s lékařským potvrzením v souladu s §50 zákona č.258/2000Sb., o
ochraně veřejného zdraví lze stáhnout z webových stránek školy www.msronov.cz nebo osobně
vyzvednout v mateřské škole na 1. oddělení od 23. 4. do 26. 4. 2019 od 8:00 - 15:00 hodin.
V DEN ZÁPISU BUDE PROBÍHAT V MŠ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Při zápisu do mateřské školy (dále jen MŠ) postupuje ředitelka MŠ v souladu s vyhláškou č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělání, §34z č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělání (školský zákon), zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a
Kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ronov n/D.
Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti od pěti let (§34 odst. 1 školského zákona).
V případě, že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělání podle §34 a odst. 2,
dopustí se přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 5 000Kč.
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pořádá přednášku

„Moje dítě a zápis do
1. třídy základní školy“
Termín – 12. 3. 2019 (úterý)
Čas – 15:00 oddělení Berušky
Přednášející – Mgr. Dita Jiráková, učitelka 1. stupně základní
školy Ronov nad Doubravou
Obsah přednášky – Informace o zápisu do ZŠ Ronov n/D,
povinnosti zákonných zástupců dle zákona 561/2004
(Školský zákon), odklady školní docházky

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro
školní rok 2019/2020 proběhne v Základní škole Ronov
nad Doubravou, okres Chrudim, dne 5. dubna 2019
od 15.00 do 17.00 hodin v budově ZŠ. Tiskopisy žádostí
a zápisní lístek obdrží zákonní zástupci v mateřské škole
nebo přímo u zápisu.
Bližší informace najdete na webových stránkách školy.
Mgr. Jan Havránek, ředitel ZŠ
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Mladotice

Někdy máte pocit,
že se zastavil čas
Rok se sešel s rokem a my měli opět tu čest navštívit
nejstarší obyvatelku našeho města paní Annu Opočenskou,
které jsme blahopřáli k neuvěřitelným 103. narozeninám.
Přivítala nás žena se zářícím úsměvem a neuvěřitelnou životní energií. Vyprávěla nám o svém současném pobytu
v domě seniorů a společně jsme zavzpomínali na „staré
dobré časy“. Oslavenkyni přejeme, aby ji neopouštěla
dobrá nálada, pevné zdraví a mnoho elánu do dalších let.
Zástupci města Ronov nad Doubravou

Rodinné centrum Koutek
Únor a březen bude v našem
centru opět věnován solné jeskyni.
Vzhledem k nedostatku sněhu je
to příjemná příležitost nechat naše
nejmenší vydovádět v bílé nadílce.
Každý čtvrtek v 9 hodin se příjemně zrelaxujeme v třemošnickém Lihovaru
a úterky strávíme v Galerii A. Chittussiho, kde budeme střídat pohybové aktivity
s výtvarnou dílnou až do konce března.
Těšíme se, že si hromady soli užijeme
jako loni a pokud se k nám připojí nové
maminky či nějaký tatínek se svou ratolestí, budeme jen rády.  
Těšíme se na Vás, Tamara a Dana.

Rodinné centrum Koutek Ronov nad Doubravou
V Galerii Antonína Chittussiho pro Vás připravilo

Program na březen
út
čt
út
čt
út
čt
út
čt

5.3.
7.3.
12.3.
14.3.
19.3.
21.3.
26.3.
28.3.

Výtvarná dílna – sluníčko.
Solná jeskyně Lihovar Třemošnice.
Hýbánky – válíme sudy.
Solná jeskyně Lihovar Třemošnice.
Výtvarná dílna – první jarní květina.
Solná jeskyně Lihovar Třemošnice.
Hýbánky – skáčeme, lezeme a prolézáme.
Solná jeskyně Lihovar Třemošnice.

otevřeno vždy od 9:00 do 11:30 hod.
více informací na www.facebook.com/kouteknahrani
Změna programu vyhrazena.
Za RC Koutek Ronov nad Doubravou se na Vás těší, Tamara a Dana.

V
sobotu
8.12.2018 se pořádala na sále
mladotické hospůdky
,,Mikulášská nadílka“.
Děti se vyřádily při soutěžích
a dětských písničkách. Navštívil nás i Mikuláš
s čertem, poslechli si krásné básničky a písničky od malých
hříšníčků, kteří za ně dostali nadílku. Poté jsme si společně
rozsvítili vánoční strom.
22.12.2018 mezi nás do Mladotic zavítala Dudácká muzika Dostálovci - mistři republiky ve hře na chodské dudy.
Akce se velice vydařila, posluchači zaplnili celý sál. Dudácká hudba vytvořila krásnou atmosféru a byla to příjemná změna. Doufáme, že to nebyla jejich poslední návštěva
v Mladoticích.
V roce 2019 se těšíme na již tradiční akce, ale i na nová
společná setkání. Za celé Mladotice děkujeme SDH Mladotice, paní Frýdové a všem, kteří pomáhají s kulturou v naší
vesničce.

Aktivity projektu Rodinného centra Koutek Ronov nad Doubravou
jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Prosba občany o spolupráci
V letošním roce nás čeká již 3. ročník Svatojánského jarmarku, který se bude konat v sobotu 22. června.
V předchozích ročnících jsme vám nabídli kromě bohatého programu i historické fotografie, které byly vystaveny
v parku. Už v prvním roce, kdy byly k vidění obrázky starého Ronova, získala tato výstava velkou popularitu. Ve druhém ročníku se konání jarmarku spojilo s oslavou výročí
otevření nové mateřské školky, a k prohlédnutí byly fotografie zapůjčené z archivu MŠ.

Na internetových stránkách
www.ronovnd.cz
(úvodní strana) můžete
do 31. března 2019 věnovat
svůj hlas nejhezčímu snímku.

Stalo se u nás
Rok nám uběhl jako voda.
Ten minulý jsme ukončili řadou setkání s příjemnými lidmi a především s dětmi. Sluší
se jim všem poděkovat.  Dík
žákům ZŠ za jejich vystoupení pod vedením Mgr. Andršové a p. Raise. Známými
koledami nás vtáhli do předvánoční atmosféry. S přáním
krásných vánočních svátků
mezi nás přišli paní Soldátová a pan Nevečeřal. Děkujeme jim za dárky, bohaté občerstvení a především

milá slova. Další poděkování patří učitelkám a dětem
z mateřské školy za pozvání
na vánoční besídku. Velice se
nám líbilo pásmo koled a vánočních písniček, které měly
učitelky se svými svěřenci
připravené. Příjemnou atmosféru dokreslilo rozbalování
dárků. Co může být hezčího
než rozzářené dětské oči.  
Jsme rádi, že se na nás nezapomíná. Těšíme se na další
setkání.
Klienti DPS

Hlasujte ve fotosoutěži

Také letos bychom vás nechtěli zklamat a tuto již tradici
dodržet, abyste se měli na co těšit. Rádi bychom vystavili
historické i nehistorické fotografie ze základní školy v Ronově nad Doubravou.  Proto vás touto cestou velmi prosíme,
máte-li doma potřebné fotografie a chtěli se o tuto vzpomínku podělit, stavte se v místní knihovně, tam je s vaším
souhlasem ofotíme a ihned si je odnesete domů. Nebo nám
je oskenované odešlete na emailovou adresu knihovna@ronovnd.cz. Připojte také
rok, kdy byl snímek
pořízen, u společných
fotek která je to třída
(ročník). Předem velmi
děkujeme za spolupráci.
RR

Vážení účastníci soutěže,
jménem Amatérského Fotoklubu Ronov n. D. bychom
chtěli touto cestou poděkovat 19 soutěžícím za zaslání celkem 35 fotografii do soutěže. Pro 3 autory fotografii, kteří
získají nejvíce hlasů od spoluobčanů, je připravena odměna. Jednu zvláštní cenu určí odborná porota. Tak neváhejte
a hlasujte.                                     Za fotoklub Dušan Holas
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RSK Team pořádal 29. 12. 2018
vánoční nohejbalový turnaj

Dne 29. 12. 2018 uspořádal RSK Team třetí ročník vánočního nohejbalového turnaje
trojic ve školní tělocvičně. Turnaje se zúčastnilo 5 týmů z Ronova a okolí a hrálo se systémem každý s každým. Celému turnaji vévodila kvalitní hra týmů Nagáno a Víťa team, které
se také nakonec utkaly o první místo, a v nádherném finále získal vítězství tým Nagáno.
Konečné pořadí bylo následující: 1. Nagáno, 2. Víťa team, 3. Pobřeží kocoviny, 4. Podmoky,
5. RSK Team. Fotografie z turnaje naleznete na adrese : http://dusan-holas.rajce.idnes.cz.
Děkuji členům spolku RSK Team za přípravu turnaje.

na dlani

Anketa Sportovec Chrudimska

Dne 23. 1. 2019 se konalo v Multifunkčním domě v Hlinsku vyhlášení již tradiční ankety
Sportovec Chrudimska roku 2018. Do nominace kategorii kolektiv mládeže byla nominována naše skupina Rondo II. Díky skvělým výsledkům za rok 2018 děvčata svou kategorii ovládla a získala tak 1.místo Sportovce Chrudimska. Tímto děvčatům gratuluji a děkuji
za skvělou reprezentaci našeho městečka.
						
Veronika Opasková

Už máte MOBILNÍ ROZHLAS?

Knihovna informuje

Ještě tuto službu nemáte a také chcete dostávat aktuální
informace z našeho města přímo do vašeho chytrého telefonu? Stačí dva jednoduché kroky.

Chtěli bychom informovat naše čtenáře, že místní knihovna
přešla na nový výpůjční program, proto prosíme o trochu
trpělivosti a schovívavosti. Připomínáme, že výpůjční doba
knihy je jeden měsíc. Do vypršení této doby je třeba knihu
vrátit nebo výpůjčku prodloužit buď v knihovně či v online
katalogu na www.ronovnd.cz v záložce knihovna. Kromě
prodloužení zde můžete provést i rezervaci knih, prohlédnout si novinky, popřípadě dohledat oblíbený titul nebo
autora. Přístupové údaje si vyzvedněte prosím v knihovně.
V opačném případě hrozí pokuty, které jsou pro čtenáře
i pro nás nepříjemné a zbytečné.

1. Registrovat se na https://ronovnd.mobilnirozhlas.cz/
2. Stáhnout si aplikaci Mobilní rozhlas do vašeho chytrého
telefonu
Poté už vám budou chodit do aplikace na váš telefon informace o kulturních akcích, službách, uzavírkách, zdravotní péče, změny provozní či pracovní doby apod. nebo připomínky na svoz směsného odpadu nebo plastu a jiné.
V případě, že nemáte chytrý telefon nebo si nestáhnete
aplikaci a provedli registraci, budou vám chodit pouze krizové sms – přerušení dodávky elektrické energie nebo vody
či blížící se živelné nebezpečí. Více informací o této službě
naleznete na www.ronovnd.cz.
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březen - duben 2019
12.3.

Moje dítě a zápis do1.třídy
- přednáška

pořádá MŠ

20.3.

Cestovatelská beseda
s Hanou Kátrovou - Malta

pořádá knihovna

23.3.

Vítání jara

pořádají skauti

23.3.

Ples města a základní školy

pořádá město a ZŠ

Vítáme nové čtenáře, nabízíme široký výběr knih i časopisů, internet zdarma, obalování učebnic, kopírování, skenování a prodej knih vydané městem Ronov nad Doubravou –
Almanach Ronova, Městečko na dlani, Život v Ronově nad
Doubravou.
                          
Stanislava Smolová

23.3.

Vítání jara/posezení s muzikou/

pořádají Mladotice

30. –
31.3

Otevírání Doubravy

pořádají skauti

6.4.

Jarní tvoření/výroba ozdob z proutí/

pořádají Mladotice

7.4.

Skořápkovník

pořádá VoKurKo

20.4.

Zdobení velikonočního stromu

pořádají Mladotice

Městská knihovna Ronov nad Doubravou nabízí k prodeji
ročníky časopisu Modelář od roku 2006 – 2016.
Více informací v místní knihovně,
email: knihovna@ronovnd.cz,
tel. 608 725 159 p. Smolová.

30.4.

Slet Železnohorských čarodějnic

pořádají skauti

Pokrok to v našem městě nemíval vždy jednoduché
Ještě jeden smutný obraz z roku tohoto považuji za nutné
podati. Již koncem minulého roku utvořila se v našem městě skupina pokrokovějších lidí, hlavně přičiněním učitelstva
(ředitele Skočdopole). Skupina ta počínala si dosti čile.
Z popudu jejího založena byla obecní knihovna, ona zřídila
veřejnou čítárnu a založila novou kampeličku (ač zde byla
již Občanská záložna, která tenkráte vedena občany pokroku nepřejícími a nemohla dostáti úkolům na ni kladeným,
bránila se, aby tito pokrokovější lidé vstoupili do její správy,
nechtějíc je přijmouti za členy jak mi sami tehdejší členové
správy její doznali).
Z činnosti této začal vanouti dech nového života, avšak
brzy udušen. Tato činnost byla trnem v oku občanům pokroku nepřejícím, poštvaných svými vůdci a jinými živly.
A jako často, tak i teď dovedli nepřátelé pokroku zaměniti obratně boj kulturní za zvýšení vzdělávání lidu – za boj
náboženský, pravíce lživě, že pokrokáři berou lidem víru
a náboženství, ač dobře mohou věděti, že pokrok a boj kulturní nikdy nemíří proti víře a náboženství, nanejvýš snad
jen proti těm, kteří těží z nevědomosti lidu vysávající jej
a žijíce na útraty jeho ovládají jej. Dle výpovědi nestranných svědků nešlo tu vskutku ani o víru ani o náboženství a nikdo z „pokrokářů“ se jich nedotkl. Učitelé, kteří
tu pokrok zasívali, byli dosud všichni katolíky. Dlouho se

STRUČNÝ PŘEHLED
KULTURNÍCH AKCÍ

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

opis kroniky města - zápis z roku 1908, str.71 - 73

proti nim potajmu brojilo, až nepřátelství propuklo kterési
neděli, kdy po skončených bohoslužbách shlukli se někteří
lidé před radnicí demonstrativně a různými pokřiky dávali
najevo svoje smýšlení. Pak pořádána odpoledne jakási schůze lidu. Večer potmě shluklo se opět hejno výrostků a žen,
s křikem táhli po ulicích, zastavili se před školou a před byty
učitelů – pokrokářů, provolávajíce „hanba mu!“ Po městě
rozhazovány lístky se sprostým a ovšem lživým hanopisem
na učitele a školu a podstrkovány za dveře učitelům. Na to
obcházelo několik fanatických žen zdejší občany, sbírajíce
podpisy na žalobu „nevěreckých“ učitelů se žádostí, aby
byli z Ronova odstraněni.
Po povodni 23.5.1908 ukázalo se, kdo vlastně byl pravou
její příčinou. Několik starších žen dívalo se na zhoubu, jež
voda způsobila, a jsouc již často svedeny řečí lidí nepřejících pokroku, usoudily, že toto neštěstí seslal na zdejší krajinu bůh, rozhněvaný nad „nevěrou“ pokrokářů. Na učitele,
kteří přihlíželi povodni, pokřikovaly a vyhrožovaly: „Hoďte
je tam, pokrokáře!“ Po povodni shlukly se opět před školou,
jako snad před symbolem pokroku, a ve vřavě řečí ozývala
se hrozivá slova: „To je z toho pokroku, z té nevěry. Teď to
mají, pokrokáři!“ středověk ve XX. století!
Od té doby zkoušela škola a hlavně její pokrokovější učitelé tíhu hněvu fanatiků na svých hlavách. Pravé štvanice

rozpoutaly se na pokrokovější učitele. Sháněny domnělé
i skutečné výroky učitelů, překrucovány, vymýšleny na ně
směšně nemožné neb bezvýznamné věci, udávání k okresní
školní radě, lid nevědomý úmyslně popichován proti nim, až
konečně o prázdninách přeložen odsud do Habrů odborný
učitel Boháč – bez výslech, bez vyšetřování. „Berete lidem
víru a náboženství, co jim za to dáte?“ To bylo jejich rozsudkem. Rozumnější občané poslali deputaci k okresní školní
radě žádajíce, aby učitel přesazen nebyl, neboť není k tomu
důvodu, ale marně. Jiní učitelé zachránili se před přeřazením jen energickou ochranou a vyvrácením lží.
Když místo odstraněného učitele měl býti sem dosazen
učitel evangelík, obcházelo opět několik žen občanstvo a sháněly podpisy na protest proti jeho dosazení. Mnoho podpisů
sehnaly (prý přes 300), ale učitel sem dosazen přece.
Boje občanů pokrokových a občanů pokroku nepřejících
trvaly s přestávkami až do světové války a umlkly teprve až
ve vřavě válečné. Tím získal si Ronov pověsti města pokroku nepřejícího a učitelé i smýšlení mírnějšího báli se býti
dosazeni na školu ronovskou.
Zápisy do této kroniky v letech 1874 – 1924 provedl František Chvála, odborný učitel při měšťanské škole v Ronově
nad Doubravou, narozen v 1886 v Golčově Jeníkově, bez
vyznání hlásící se k pokrokové straně.

Městečko

na dlani

Kanalizace, kanalizace a zase kanalizace

dokončení ze strany 1
Pro přípravu tohoto připojení a pro hladký průběh
výstavby je důležité, abyste si zjistili, v jaké hloubce
máte umístěn výtok kanalizace z vašeho domu. Tato
výška je důležitá pro usazení revizní šachty, aby realizační firma umístila tuto
šachtu správně. Vytyčením
správné výšky předejdete
problémům při následném
napojování.   S případnými
dotazy v této věci se obracejte na stavbyvedoucího pana Petra Junka mob.:
736 480 688.

V souvislosti s kanalizací, která bude uložena
v tělese silice II. třídy (ulice Čáslavská a Lichnická)
jednáme s Pardubickým
krajem o rekonstrukci této
komunikace v celé šíři.
Jednání jsou teprve na začátku. Vzhledem ke katastrofálnímu stavu doufáme,
že se rekonstrukce v tomto
rozsahu podaří. Poslední
větší rekonstrukce proběhla v roce 1979, když přes
Ronov nad Doubravou jel
Závod míru. Od té doby
bohužel další závod přes
Ronov nejel.

Závěrem mi dovolte napsat několik vět pro zamyšlení. Někteří občané, není
jich naštěstí mnoho, mají
stále pochybnosti o tom,
zda se připojit ke kanalizaci,
či nikoli. Kdysi dávno jim
stavební úřad povolil septik s možným vypouštěním
do dešťové kanalizace. Většinou od té doby tento septik
nebyl udržován.  A i kdyby,
již dávno nesplňuje požadavky kladené na současné čištění odpadních vod.
Ostatně se to projevilo mimo
jiné v potoce u školky, kde
loni tekla pouze smradlavá bílá tekutina. Máme zde
i argument, že nás to bude
něco stát. Vybudování přípojky, nějaký poplatek a nakonec budeme platit stočné.
Na druhou stranu si musíme
uvědomit, že vedle nás žijí
lidé, kteří již několik desítek
let stočné platí a je to pro ně
samozřejmost. Mají klidné
svědomí, že jejich odpadní
vody končí tam, kde mají.
V našem městě jsou i domácnosti, které poctivě své
jímky vyváží a moc dobře
ví, kolik likvidace odpadních vod stojí. Ty by se rády
na kanalizaci připojily, ale

Společenská rubrika
Poděkování
Děkuji MěÚ a KPOZ v Ronově n.D. za blahopřání, dárek a květiny
k mému životnímu jubileu. Děkuji paní Pavlíkové za velice milou
návštěvu. 				
Marie Vokounová
Děkuji Komisi pro občanské záležitosti města Ronov n.D.,
pí Mgr. Sejčkové, za milou návštěvu a za blahopřání a dárek k životnímu jubileu. 			
Marie Štroblová
Děkuji Městskému úřadu v Ronově n.D. za blahopřání a dar k mým
narozeninám a paní Pavlíkové za příjemnou návštěvu.
Josef Žďárský

bohužel v jejich lokalitě
v této etapě kanalizace nebude budována. Pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum
a my nebudeme muset žádat
o pomoc s přesvědčováním
lidí vodoprávní úřad. Uvědomme si, že vybudování
kanalizace a ČOV v našem
městě bude mít příznivý dopad na zlepšení životního
prostředí a přispěje k ochraně podzemních a povrchových vod před znečištěním.
Připojením se na tuto infrastrukturu si zvýšíme standard bydlení a zhodnotíme
nemovitosti. Neděláme to
jen pro sebe, ale především
pro naše děti.             
Ing. Marcel Lesák

Děkuji Městskému úřadu Ronov n.D. za blahopřání a dárek
k mému životnímu jubileu. Zvlášť děkuji člence KPOZ paní Pavlíkové za milou návštěvu. 			
Josef Šimůnek
Děkuji Městskému úřadu Ronov n.D. za hezké
blahopřání k mému životnímu jubileu a za milou
návštěvu člence KPOZ paní Marii Semrádové.
		
Emilie Zvěřinová
Děkuji Komisi pro občanské záležitosti města Ronov nad Doubravou za blahopřání, dar k mým narozeninám a Mgr. Sejčkové za příjemnou návštěvu. 		
Marie Svobodová
Vážení spoluobčané,
Jak jste již někteří zaregistrovali, byl začátkem února vydán
ZÁKAZ VSTUPU NA ŘEPNÍK, tím i ZRUŠENÍ SBĚRNÝCH
MÍST NA VĚTVE A BIOODPAD. Toto bylo učiněno z důvodu
zřízení staveniště, kde stavební společnost budující kanalizaci skladuje a manipuluje s materiálem určeném na její výstavbu. Tento
stav potrvá po celo dobu výstavby kanalizace.
Nové místo na uložení větví a bioodpadu bude upřesněno
do konce února pomocí rozhlasu, apl. mobilní rozhlas a webových
stránek města. Děkujeme za pochopení.                      Jiří Šindelář

USNESENÍ ze 3. jednání zastupitelstva města Ronov nad Doubravou, konaného dne 13.12.2018
A/

Bere na vědomí

č. Z – 24/3/2018
Informaci o činnosti rady města od 32. Jednání zastupitelstva města
A/ S c h v a l u j e

zastupitelstva ve výši 2500,- Kč/měsíčně
č. Z – 30/3/2018
Odměnu od 1.1.2019 členům komisí a výborů ve výši 1000,Kč/měsíčně. Tato odměna bude vyplácena vždy na konci kalendářního roku, na základě předloženého návrhu předsedy
komise dle zásluhovosti.

o dva členy – Ing. Václava Vilíma a pana Petra Kamenského.
č. Z – 44/3/2018
Podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova na vybudování dětského hřiště na pozemku stav. parcela číslo 47
v obci  a v katastrálním  území  Ronov nad Doubravou.

č. Z – 24/3/2018
Vyřazení z evidence kontroly usnesení zastupitelstva města č.:
Z - 272/21/2017; Z - 341/27/2018; Z - 342/27/2018;
Z - 371/31/2018; Z - 372/31/2018; Z - 375/32/2018;
Z - 378/32/2018;   Z - 379/32/2018; Z - 380/32/2018; Z 382/32/2018; Z - 383/32/2018; Z - 12/2/2018; Z - 15/2/2018;
Z - 16/2/2018; Z - 17/2/2018; Z - 18/2/2018; Z - 19/2/2018;
Z - 20/2/2018; Z - 21/2/2018   z důvodu jejich splnění

č. Z – 31/3/2018
Mimořádnou odměnu dle zákona o obcích ve výši jednoho
měsíčního platu za mimořádné úspěchy při řešení investičních akcí pro starostu a místostarosty.

č. Z – 25/3/2018
Rozpočet Města na rok 2019 jako schodkový s příjmy
ve výši 116 565 970,  Kč a výdaji ve výši 165 330 717,  Kč.
Tyto výdaje jsou složené z provozních výdajů ve výši
35 457 120,  Kč, investičních výdajů ve výši 129 300 000,  
Kč (převážně financování ČOV a kanalizace) a dlouhodobým financováním ve výši 537   597,   Kč (splátka úvěru).
Schodek ve výši 48 764 747,   Kč bude hrazen čerpáním
úvěru ve výši 44 000 000,  Kč a z vlastních zdrojů Města
pokrytých zůstatky na účtech ve výši 4 764 747,  Kč.  

č. Z – 33/3/2018
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

č. Z – 38/3/2018
Prodej pozemkové parcely č.   823/7 v k. ú. Ronov nad
Doubravou o výměře 1246 m2, vedeném v KN jako orná
půda ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou

č. Z – 34/3/2018
Obecně závaznou vyhlášku města Ronova nad Doubravou č.
02/2018 o nočním klidu

C/ V o l í

č. Z – 26/3/2018
Pravidla hospodaření se sociálním fondem č. 1/2019
č. Z – 27/3/2018
Střednědobý výhled rozpočtu Města Ronov nad Doubravou
na roky 2019-2021
č. Z – 28/3/2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 a pověřuje radu města schválením rozpočtových opatření vzniklých v měsíci prosinci
2018 v oblasti příjmů a výdajů z provozní činnosti popřípadě dotačních titulů
č. Z – 29/3/2018
Odměnu od 1.1.2019 předsedům komisí, kteří nejsou členy

č. Z – 32/3/2018
Dodatek č. 2 ke Smlouvě – AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., Pražská 1321/38a, 109 00 Praha10, IČ: 49356089

č. Z – 36/3/2018
Záměr prodeje ideální poloviny (6/12) pozemkové parcely
č. 945 v k. ú. Ronov nad Doubravou o výměře 847 m2, vedené v KN jako ostatní plocha ave vlastnictví města Ronov
nad Doubravou za cenu odhadu 158,99 Kč/m2.
č. Z – 39/3/2018
Prohlášení vlastníka – rozdělení na bytové jednotky čp. 534
– st. p. č. 767; čp. 535 – st. p. č. 768 čp. 536 – st. p. č. 769;
čp. 537 – st. p. č. 770
č. Z – 40/3/2018
Program obnovy venkova (POV) 2019 – 2024.

A/ N e s c h v a l u j e
č. Z – 37/3/2018
Záměr prodeje celé nebo části poz. p. č. 930/3 v k. ú. Ronov
nad Doubravou o výměře cca 515 m2, vedeném v KN jako
trvalý travní porost ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou.

č. Z – 35/3/2018
Zástupce do Svazku obcí pro plynofikaci Ronova n D.
a Kněžic v likvidaci Ing. Marcela Lesáka, Mgr. Otu Minaříka a p. Jiřího Šindeláře
č. Z – 42/3/2018
Člena finančního výboru Ing. Václava Skokana a jako člena
výboru pana Dušana Holase.
D/

Odvolává

č. Z – 41/3/2018
Člena kontrolního výboru Ing. Václava Skokana a člena finančního výboru pana Dušana Holase.

č. Z – 43/3/2018
Doplnění kontrolního výboru města Ronov nad Doubravou
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Městečko

Ronov nad Doubravou se pyšní druhým nejstarším
rybářským spolkem v republice. Na jeho minulost jsme
zavzpomínali s pamětníkem Františkem Hrdličkou, který
se s námi velice rád o svoje vzpomínky podělil. Navazujeme tím na sérii rozhovorů v našem zpravodaji s pamětníky
místních spolků.

na dlani

Rybaření, to je zážitek …

Kdy a kde jste se narodil?
Narodil jsem se roku 1939 v Pařížově. S vodou jsem byl
spjatý už od narození, neboť jsme bydleli u řeky a já „s vodou
doslova vyrůstal“. Později jsme se přestěhovali do Ronova.
Kam jste chodil do školy a čím jste vyučen?
Do školy jsem chodil do Běstviny, vyučil jsem se pro cementárnu v Prachovicích a v cementárně celý život pracoval.
Něco málo o rodině?
Jsem ženatý, mám dva syny. První syn se rybaření nevěnuje, ale druhý syn Milan je vášnivý rybář a rybaření „propadl“ už v útlém věku.
Kdy jste vstoupil do ronovského rybářského spolku?
Po návratu z vojny v roce 1960 jsem se oženil a požádal
v Prachovicích o byt, kde jsme následně bydleli 21 let. Začal
jsem rybařit ve spolku pod závodním klubem cementárny,
kterým patřily kraskovské rybníky. Bylo nás asi 50 členů.
U již zmíněných kraskovských rybníků jsem si postavil chatu, v níž jsem od jara do podzimu trávil veškerý volný čas.
Po návratu do Ronova a postavení rodinného domu v roce
1983, jsem si dal převodku a přešel do místního spolku.
Pracoval jste i ve výboru?
Do výboru jsem byl zvolen v době, kdy byl hospodářem
p. Daru Ladislav a v průběhu několika volebních období
jsem pracoval v různých funkcích. V průběhu let jsem byl
také členem rybářské stráže.
Co to obnáší, dělat rybářskou stráž?
Aby mohl člověk tuto funkci vykonávat, musí nejdříve
složit zkoušky. Poté má právo kontrolovat například, zda
je lovící k lovu oprávněn, zda má platný rybářský lístek,
platnou povolenku na příslušný revír, zda obecně dodržuje
předpisy, atd. v této funkci jsem vydržel asi 12 let a dohlížel
hlavně na řeku.
Dá se tedy říct, že vás rybaření stálo veškerý volný čas?
Mnoho času jsem strávil na sádkách, kde byl správce Jiří
Mach. Po něm to převzal jeho syn. To jsem tam byl každý
den, stále jsme něco lovili a přelovovali. Bavilo mě to. Ale
v životě mě bavila spousta věcí. Během času jsem si udělal
ještě zednický a pokrývačský výuční list. S velkou láskou
jsem hrál na křídlovku i heligonku. Mojí velkou zálibou je
také zahrádka, pěstitelství a kutilství.
Váš největší úlovek?
Chytil jsem na rybníce Nový tolstolobika. Měl 117 cm
a 30 kilo. Když jsme se s ním vyfotili, tak jsme ho zase pustili zpátky do vody. Rybářský svaz mi dal diplom za rekordní úlovek, zlatý odznak a ještě jsem byl zveřejněn s úlovkem
v časopise Rybářství.
Jaké ryby rád chytáte?
Rád chytám dravce. Když jsme u vody vídali otočené
malé candáty, zavedli jsme, a dali i do dodatku naší organizaci, že háčky nesměji mít protihroty.
Co je vám známo o vzniku rybářského spolku v Ronově?
V kronikách se vznik datuje k roku 1876. Dlouhou dobu
měl 10 členů, kteří tak právě stačili na rozdělení funkcí.
Mezi sebou vybrali peníze, koupili násadu, a jelikož nevlastnili rybníky tak učinili vzájemnou dohodu s mlynářem Podzámeckého mlýna, že mohou využívat splav. V roce 1900
byl zřízen rybníček pro chov pstruhů na Korečníkách, o jehož stavbu se velice zasloužil Jan Chittussi.
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A rybníky?
Rozhodnutí rozšířit činnost spolku o rybníky přišlo v roce
1907. Částečné nájemné připadlo na Lovětínský rybník
a rybník Peklo. Následující roky se věnovali zapálení členo-

hájení začalo postupně objevovat v dalších revírech a teď už
je to téměř všude.  
Účastníte se rád nějaké soutěže?
Zúčastňuji se rybářských závodů, které jsem třikrát vyhrál. Závodů se účastní kolem 100 účastníků a tato akce se
mě líbí. Dříve jsme se synem objížděli i závody mimo Ronov.
Jaký vidíte rozdíl tenkrát a nyní?
Je to dobou. Dřív byla větší soudržnost. Lidi se víc znali,
bylo méně členů v organizaci. Člověk kde se narodil, tak
tam chytal. Nebyli auta, každý se držel svojí vody a tolik
necestoval. Lidé si ze sebe dokázali dělat legraci a u vody
rádi vtipkovali.

vé intenzivnímu rybníkaření a upouštěli od chovu pstruhů.
Prožívali rozmanité nadšení i karamboly, jak chovatelské,
tak finanční. Vše je v kronikách podrobně popsáno.
Mezi válkami byla činnost spolku velmi slabá. Během
okupace se však finanční stav velmi zlepšil a osvobozením
nastal nový život, práce rybářských spolků dostala novou
formu a novou náplň.
Kam sahají vaše vzpomínky?
Pamatuji si, když v Ronově dělal hospodáře pan Holenda.
Měli papírnictví na náměstí a s panem Frýdou se tenkrát
hodně starali o ryby. V tu dobu měli dost chovných rybníků
(Horní, Utopenec, Beran, Farářko, v Moravanech dva, Lipovec, Bousov, Biskupice) a pronajatý i rybník na Lovětíně.
Momentálně má organizace pronajaté od města čtyři rybníky a to Nový, Horní, Utopenec a Beran. Rybáři vlastnili
domek v Lichnické ulici, kde měli kancelář a sklad. Později
si postavili zázemí na sádkách. Nyní má základna 170 členů.
V jejím čele stojí Václav Sýkora.
Zaznamenal jste nějaký rozdíl mezi organizací v Prachovicích a Ronově?
Co v Prachovicích scházelo, byla mládež. Ta v Ronově
byla a je zastoupena. Dlouho ji vedl Václav Vraný. Po něm
ji převzal, a 18 rokem vykonává, můj syn Milan Hrdlička.
Osm let vedl mládež společně s Františkem Tomiškou a nyní
s Pavlem Braunem. Každý rok máme v rybářském dorostu
kolem 20 dětí, kteří se scházejí na sádkách v klubovně.
Co si myslíte, že se vám
ve spolku, mimo jiné, povedlo?
Když jsem byl ještě
ve výboru, tak jsme se dohodli, že se nachytají velké
ryby. Podle návodu, který
k nám pronikl po revoluci,
jsme připravili boilies (nástrahu)  a vyrazili na Labe,
Pařížov a řeku. Nachytali
kapry nad 65 cm a přivezli
je na Nový rybník. Označili
jsme je značkami z Jihočeského rybářství a stanovili
jejich hájení. Teď je mohou
rybáři s adrenalinem chytat
a vracet zpět. Následně se

Dělal jste něco jiného mimo rybařinu?
Už před vojnou, když jsem ještě bydlel v Ronově, jsem
dělal pokladníka ve střeleckém kroužku.   Pamatuji se, jak
na motorkách a s malorážkami jsme jezdili střílet na střelecké závody do okolí.  Po dostavbě domu a příchodu do Ronova jsem se ke střelcům vrátil. Po revoluci, když skončil
Svazarm, jsme zůstali s panem Josefem Švecem sami. Zbraně jsme převedli na sebe a na obecním úřadě nám dali zamřížovanou místnost. Když už jsme měli zbrojní pasy, tak
jsme zbraně rozprodali členům ve spolku. Momentálně si
jdu zastřílet už jenom tak jednou za rok a chodím na schůze.
Jsem rád, že to dál šlape.
První střelnice byla na Fialově louce (za mostem u Skautů vpravo). Novou střelnici, která je v Kurvicich jsme hodně
zvelebili a nadále zvelebujeme.
Co byste chtěl vzkázat čtenářům?
Každý, kdo dělá nějakou zájmovou činnost, by ji měl dělat s láskou, a i když se někdy věci nedaří, tak to tak musí
vzít, a nebýt hned naštvaný na celý svět. Snažit se vidět vše
pozitivně.
Rybařina je krásná zábava. U vody je klid. Když jde člověk ráno k řece a ptáci se probouzejí, tak to se nedá ani popsat … nejlepší lék na „vyčištění hlavy“.
Děkujeme panu Františkovi Hrdličkovi za rozhovor a přejeme do dalších let stálý optimismus, dobrou náladu a pevné
zdraví.
Stanislava Smolová a Dušan Holas

Městečko
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Kovolis Hedvikov

Silná rodinná firma přátelská uvnitř i k okolí

Brigáda ve výrobě

na vápence Prachovice

Jsme rodinná firma s více než 150ti letou tradicí a to se odráží i
v naší kultuře. Zabýváme se těžbou, zpracováním vápna a vápenných
produktů pro průmyslové i komerční použití.
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. Mokrá-Horákov - Mokrá 359, PSČ 664 04

Požadavky na kandidáta
Technické vzdělání SOU
Průkaz VZV výhodou
Flexibilita, technická zdatnost
Analytické schopnosti – nalezení

Pracovní náplň
Manuální práce při obsluze
výrobní linky na zpravováni
kamene
Úkolem je drcení suroviny,
mletí suroviny, strojní práce

příčiny problému, schopnost řešení
problému

V případě zájmu kontaktujte

+420 724 091 526
job@carmeuse.sk

Tlaková slévárna hliníkových odlitků Kovolis Hedvikov, a.s. patří mezi jedny
z největších zaměstnavatelů
na rozhraní třech krajů: Pardubického, Středočeského
a kraje Vysočina. Zaměstnává 1300 lidí a profiluje se
jako silná, přátelská a rodinná firma.
„Nejdůležitější ukazatel,
podle kterého nás hodnotí
všichni naši zákazníci, je
kvalita dodávaných dílů. Je
to stejné jako v běžném životě – pokud si něco koupíme, chceme a očekáváme,
že to bude kvalitní,“ nastínil
filozofii společnosti generální ředitel Miloslav Pavlas.
O tom také svědčí fakt, že
podíl firmy na trhu činí téměř 14%. Vloni se zde vyrobilo a expedovalo více než
28 milionů dílů, což Kovolis Hedvikov řadí na první
místo mezi výrobci tlakově
litých odlitků v Česku.

„Velkým tématem je pro
nás stále péče o zaměstnance, zlepšování pracovního
prostředí a podpora regionu
Třemošnice,“ řekl Miloslav
Pavlas. Během letních měsíců jsme společnými silami
naběhali 15 000 km, které jsme převedli na peníze
a věnovali místnímu spolku
RC Třemánek. Ten je použije na výbavu herny pro děti
a podpořili jsme výsadbu
Jeníkovské aleje. Kromě ná-

borového příspěvku ve výši
10 000,- Kč poskytujeme
novým zaměstnancům „parťáka“ na zaučení, aby pro ně
nástup do nového zaměstnání byl co nejpříjemnější.
„Za úspěšný rok děkujeme
všem našim kolegům, jejich
rodinám, které je podporují
a Vám všem, kteří se spolu
s námi podílíte na budování
a rozvoji našeho okolí,“ dodal ředitel Pavlas.

„Naši zaměstnanci vědí, proč u nás pracují.“

www.carmeuse.eu
www.carmeuse.com

DOUČOVÁNÍ
„POLOPATĚ”
Jako absolvent VŠChT
Praha technického učení
rád DOUČÍM, připravím
nejen na přijímací zkoušky
na SŠ a postarám se o studenta ZŠ, SŠ i VŠ
v předmětech
Mat, Fyz, Chem i Biolog.
Dále pomohu s jazyky
Aj, Nj, Čes.j.
Dojíždím.

Prodám novodurové, silnostěnné, kanalizační trubky
s hrdlem průměr 20 cm, 3 m délky, nepoužité.
Cena dohodou. Odběr v Ronově. Tel: 774 657 034

Městečko na dlani – periodický tisk
územně samosprávního celku
četnost: dvouměsíčník
vydává: Město Ronov nad Doubravou, Chittussiho nám. 150,
538 42 Ronov nad Doubravou

180802_Schlosser_strechy_INZ_128x177mm.indd 1

05.12.18 14:06

IČ: 00270822
náklad 720 ks, vychází dne
25.2.2019
registrační číslo: MK ČR E 11911
distribuce: jeden výtisk zdarma do
čísla popisného (mimo bytovek),
Ronov n.D., Mladotice, Moravany

„Levně a přitom kvalitně!”
Mob: +420 773 88 63 88
Email:
commenius8@gmail.com

grafická úprava a tisk: Ofsetová
tiskárna UNIPRINT s.r.o., Rychnov
n./K.
příští uzávěrka 10.4.2019
příspěvky zasílejte na knihovna@
ronovnd.cz
RR – redakční rada – Stanislava
Smolová, Dušan Holas
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ÁL

B
RONOVSKÝ

Město a Základní škola
Ronov nad Doubravou
Vás srdečně zvou na
RONOVSKÝ BÁL

hraje hudební skupina
HB Ivana Šmejdy
23.3.2019 od 20 hodin
v tělocvičně ZŠ Ronov n. D.
vstupné 150 Kč / předprodej130 Kč
předprodej vstupenek a
rezervace míst v místní knihovně.

www. ronovnd.cz

po roce pozvat na:

Městská knihovna Ronov nad Doubravou
Vás zve na

5. ROČNÍK RONOVSKÉHO SKOŘÁPKOVNÍKU

cestovatelský večer

Jako předzvěst blížících se Velikonoc si Vás dovolujeme opět

KDY: 7.4. od 14.00 hodin v parku u kašny
Doneste si vlastní malovaná vajíčka nebo využijte k tvorbě
velikonoční dílničku přímo na místě.
Překonáme předloňský rekord 504 kraslic?

OSTROV MALTA
- BÁJNÁ PERLA STŘEDOMOŘÍ -

Pojďte navštívit kouzelné souostroví obklopené průzračným
mořem, zářící do dálky svými vápencovými skalami. Překvapí vás
neuvěřitelné množství historických památek – úchvatné církevní
stavby, výstavné paláce, kouzelné zahrady, záhadné megalitické
stavby doby kamenné.

PROGRAM
Vystoupení dětí k příležitosti vítání jara a soutěže pro děti.
Prodej zabíjačkových pochoutek od Milana Reka a Jaroslava Šouby.
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás VoKu®Ko.

přednášející: Hana Kátrová
Jarmila Sejčková
kdy: 20.3.2019 od 18 hodin
kde: zasedací místnost MěÚ Ronov nad Doubravou

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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Kompletní realizace kanalizačních přípojek,
drenáže, příkopy, bazény, základy, septiky...
„Lepší malý bagr, než-li velká lopata“

