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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
přišlo léto a prázdniny
nám klepou na dveře. Jak
jste si mohli všimnout,
započalo se několik sta
vebních akcí nejenom
v Ronově, ale i v Mlado
ticích a Moravanech. Byla dokončena rekonstrukce budovy
na dvoře městského úřadu. Opravená budova bude sloužit jako zázemí pro zaměstnance města, zároveň zde bude
umístěna dílna pro drobné opravy a archiv. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o starší zanedbanou budovu, musely
být provedeny některá stavební opatření nad rámec plánovaného rozpočtu. Jednalo se o sanace vlhkosti a zajištění
statiky objektu. Rekonstrukci prováděla firma Rupol s. r. o.
Nyní je objekt připraven k užívání. Celá tato akce si vyžádala finanční prostředky ve výši 850.640,– Kč.
Další ukončenou akcí je rekonstrukce komunikací v místní části Mladotice. Práce provedla firma p. Novotného nákladem 594.254,– Kč. Myslím, že oprava se velice zdařila,
což doufám ocení především místní občané.
V Moravanech byla provedena prořezávka náletů kolem
cest, oprava příkopů, propustků a cest. Zbývá natření autobusové zastávky a osazení okapů na obecním domku,
kde se schází místní občané. Konečný účet za tuto akci
100.000,– Kč. Rád bych touto cestou poděkoval místním
občanům, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli při této akci.
Na náměstí probíhá rekonstrukce městské kašny. Spolu
práce s realizační firmou Rudolf Kmoch z Heřmanova
Městce bohužel není ideální. Přesto doufám, že vše bude
dokončeno v řádném termínu, což je konec června. Velice
často jsou vznášeny dotazy, co nám to stavějí vedle kašny.
Jedná se o prostor pro technologii čištění vody. V případě
umístění tohoto zařízení pod zem by došlo ke značnému
nárůstu ceny. Proto jsme zvolili tento kompromis. Prostor
čističky bude zakryt dubovými fošnami a poslouží jako
posezení případně jako malé pódium při vánočním trhu.
Koncem května firma Libor Jindřichovský z Hlinska zahájila zateplování školy. Velice oceňuji profesionální přístup této firmy. Práce by měly být ukončeny do září.
Výše jmenovaná firma, vyhrála výběrové řízení na regeneraci náměstí. Práce by měly být zahájeny v průběhu července a ukončeny budou v listopadu. Tato akce
na nějakou dobu omezí užívání náměstí a to i v období
ronovské pouti. Tento projekt byl prezentován veřejnosti již v minulém volebním období. Bohužel při podání
žádosti o dotaci byl z velké části zredukován. Měla být
provedena pouze výměna zeleně, odstraněny asfaltové
plochy a nahrazeny štěrkopískem a osazen mobiliář. My
jsme se vrátili k původnímu projednanému návrhu. Ten
zahrnuje mimo zeleně zadláždění ploch odsekovou žulovou dlažbou. Vybudování parkovacích míst podél parku
ze žulové dlažby. Veřejné osvětlení a silové rozvody, které
budou sloužit pro napájení technologie kašny, závlahu
a vánoční trhy.
V letošním roce nás ještě čeká oddělení vytápění tělocvičny od školy, což je podmínka dotace na zateplení
školy.
Městečko mi neumožňuje všechny akce popisovat dopodrobna. Z tohoto důvodu veškeré informace, včetně smluv

Zateplení školy

Budova se zázemím pro zaměstnance MěÚ, kteří pro vás zajišťují údržbu našeho města

Vyčištěné prostory u nedostavěného víceúčelového zařízení, které doposud
sloužily jako skládka.

a rozpočtů uveřejníme na nových stránkách města. Rádi
bychom zde prezentovali i naše záměry do budoucna.
Doufám, že toto přispěje k lepší informovanosti lidí.
Závěrem bych chtěl poblahopřát ronovským mažoretkám k úspěchu, kterého dosáhly na národním šampionátu v domácím prostředí našeho města. Úplným
závěrem bych chtěl poděkovat organizačnímu výboru Miroslavu Žítkovi, Janě Auersvaldové a Vladimíru
Polákovi, kteří celou akci vzorně připravili.
Marcel Lesák, Váš starosta
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Informace z radnice

Jak vidíme dnes
naše Městečko na dlani
Městská knihovna Ronov n. D. vyhlásila ke 100. výročí úmrtí Jana Drdy soutěž „Jak vidíme dnes naše Městečko
na dlani“. Přihlásilo se dohromady
18 soutěžících, z toho 14 obrázků
a 4 povídky. Práce byly odbornou porotou rozděleny do 6 kategorií. Všichni
soutěžící byly odměněni cenou.
Výtvarné práce si můžete prohlédnout
na www.ronovnd.cz v sekci volný čas.
1. místo v soutěži „Jak vidíme dnes naše
Městečko na dlani“ autor Tomáš Doležal 1. třída,
kategorie mladší žáci

Ze školy a školky
POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

pí. Smolová a pí. Šmídová pro děti připravené nejznámější
dětské knihy a o každé z nich si s dětmi povídaly a prohlédly si jejich ilustrace. Součástí besedy byl také krátký test znalostí našich dětí. Podle úryvků z pohádek děti hádaly její název a za každou správnou odpověď paní knihovnice odkryla
jeden obrázek. Na konci testu na děti ze všech otočených
obrázků vykoukla postavička Večerníčka. Na závěr dostaly
všechny děti krásnou kytičku vyrobenou z vyřazených knih
a malou sladkou odměnu. V mateřské škole děti nakreslily obrázky na téma české pohádky a věnovaly je na výstavu
do knihovny.
Chtěly bychom pí. Smolové a pí. Šmídové poděkovat za zábavné dopoledne a všichni věříme, že si děti v budoucnu svoji cestu ke knihám najdou.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje každoročně výtvarnou soutěž Požární ochrana očima dětí. Této
výtvarné soutěže se již tradičně účastní i naše mateřská škola. Malování a kreslení na téma práce hasičů vždy předchází
březnová návštěva místní hasičské zbrojnice a beseda s ronovskými hasiči. Děti soutěží ve dvou výtvarných kategoriích,
mladší a starší předškolní věk. V letošním ročníku v okresním
kole obsadil 3. místo v kategorii mladší šk. věk Vojtíšek Nerad
z oddělení Kytičky. Gratulujeme a těšíme se na další ročník.

Poprvé v MŠ – přínos včel

Za MŠ J. Ševčíková

BESEDA NAD KNIHAMI

Pro děti z mateřské školy se stala již milou tradicí návštěva
městské knihovny. Na prohlídku se vypravily postupně děti
ze všech tří oddělení 22. dubna. Po příchodu děti přivítal
skřítek Knihovníček a spolu s paní knihovnicí dětem vyprávěl o knihovně, jaké jsou zde knihy, kdo si je může půjčovat,
jak s knihami zacházíme a co v nich najdeme. Potom již měly
2
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11. 5. 2015 navštívili naši MŠ včelaři – p. Ant. Podhájecký
a p. Vašíček z Mladotic.
Pan Podhájecký vyprávěl dětem o přínosu včel – není to
med, ale opylovací činnost. Včely opylují 95 % všech květů.
Einstein napsal, že bez včel by byl konec života na Zemi do 5ti
let.
Včela není pouze bodavý a bzučící hmyz, ale velmi užitečná a prospěšná člověku, včela je symbolem pracovitosti.
Dále ukázal a popsal obydlí pro včely – je to úl, ale původním
domovem včel byly dutiny stromů. Vysvětlil dětem pojmy –
včelstvo, trubec, dělnice, matka…
Páni včelaři přinesli dětem na ochutnávku med a každý si
odnesl medový perníček.
Rády bychom touto cestou ještě jednou poděkovaly za zajímavou přednášku a čas, který dětem ochotně věnovali.
Budeme se těšit na další setkání.
Za kolektiv MŠ Jana Svobodová

Ze školy a školky

Tradiční opékání u místních Skautů

Pravidelně na konci školního roku chodí nejstarší děti z oddělení „Berušky“ opékat uzeninu ke skautské klubovně, ani
letos tomu nebylo jinak. 10. 6. jsme se vypravily na cestu. Děti
si z domova přinesly uzeninu dle chuti, pití a v MŠ dostaly
chléb. U klubovny na nás čekal p. Fr. Zvěřina st., který nám
připravil oheň a půjčil vidličky na opékání. Potom ukázal dětem prostory klubovny, její okolí a vyprávěl co Skauti dělají.
Dětem se zde vždy moc líbí. Děkujeme p. Zvěřinovi za příjemně prožité dopoledne.
Za oddělení Jana S.

Žáci třetí třídy pracují s tablety

Zemské kolo
floristické soutěže
29. 5. 2015 se Káťa Zvolská
z 8. tř. zúčastnila Zemského
kola floristické soutěže, které
se konalo v Praze. Soutěžilo se
ve třech kategoriích: v kategorii žáků základních škol, v kategorii žáků středních škol a v kategorii seniorů. Káťa si vedla
velice dobře, vytvořila krásnou
vypichovanou misku i vázanou
kytici a umístila se na 1. místě v kategorii žáků základních
škol, které jí zajistilo postup
do finálového republikového kola. Finále soutěže proběhne
10. 7. 2015 na výstavě „Květy 2015“ v Lysé nad Labem.
Iva Trnková

Setkání s Michalem Tereskou
a sběr víček na naší škole

Žáci 3. třídy touto cestou velice děkují společnosti Tlapnet,
panu Jiřímu Tlapákovi st., za zakoupení 30 tabletů, které poslouží k výuce jazyků i ostatních předmětů.
Národní finále kuchařské soutěže
COOLINAŘENÍ S ALBERTEM

Vladimír Chudý na 1. místě v Jámě lvové
Vladimír Chudý ze 7. tř. obstál na výbornou v náročné konkurenci 50 žáků 6. – 7. tříd a odpovídajících ročníků gymnázia
v celostátní korespondenční soutěži Jáma lvová. Jáma lvová
je soutěž na pomezí matematiky a informatiky. Jejím cílem je
zábavnou formou přiblížit možnost studia na Českém vysokém učení technickém v Praze.

4. 6. přijel Míša Tereska z Chrudimi s tatínkem poděkovat
žákům, kteří v průběhu školního roku nasbírali nejvíce víček.
Setkání s žákem 1. třídy ZŠ Malíka Chrudim se uskutečnilo
na školním dvoře. Na setkání byli pozvaní „nejlepší sběrači
víček“ na naší škole a také členové školního parlamentu. Pan
Tereska nejdříve vysvětlil, co se s nasbíranými víčky děje poté,
co je odvezeme do Chrudimského deníku a jakým způsobem
tímto sběrem malému Míšovi pomáháme. Pro Michala je důležitý pobyt v léčebně, který pojišťovna nehradí, ale peníze
na tyto rehabilitační pobyty, bez kterých by byl Míšův zdravotní stav ještě mnohem horší, mají rodiče možnost uhradit
právě prostřednictvím sběru víček.
Po úvodním seznámení nám Míšův otec vysvětlil, jaké druhy sportů může Míša dělat, jak si tím procvičuje a posiluje
svaly a jaké úspěchy a medaile už malý Míša získal. Také odpověděl na všechny dotazy, které zazněly. Po prohlídce sportovních potřeb pro vozíčkáře předali Míšovi žáci knihu s věnováním a plyšové zvířátko na památku.
Více informací o Michalovi Tereskovi a o tom, jakým jiným způsobem mu ještě můžete pomoci se dozvíte na jeho
webových stránkách www.obrna.eu.
V letošním školním roce se nám podařilo nasbírat téměř
160 000 tisíc víček. Odměnou pro žáky, kteří nasbírali nejvíce víček, bude kromě setkání s malým Míšou výlet do Obory
Žleby. Na třetím místě se ve sběru víček umístila Nikola
Skokanová ze 7. třídy s 4 800 víčky a 1. a 2. místo obsadily
Káťa Matoušková z 1. třídy a Terezka Matoušková ze 7. třídy,
s 5 000 víček. Při porovnávání tříd nasbírala nejvíce druhá
a sedmá třída. Všichni, kteří se do tohoto sběru zapojili, si zaslouží pochvalu.

Za ZŠ Iva Trnková

Mgr. Marie Kořínková

Tříčlenný tým děvčat z 8. a 7. třídy ve složení Anna
Pazderková, Tereza Tatíčková a Natálie Lebdušková získal
1. místo v národním finále kuchařské soutěže COOLINAŘENÍ
S ALBERTEM. Dívky měly za úkol připravit za 30 minut studené pohoštění na párty pro čtyři osoby. Odborná porota
hodnotila nejen zdravé složení a chuť pokrmu, ale i lákavý
vzhled, jednoduchost přípravy, kreativitu, týmovou práci
a finanční nenáročnost surovin. Děvčata se této role zhostila
na výbornou a předvedla doslova kulinářskou show s výjimečným výsledkem. Bezchybný výkon dívky podaly i ve vědomostním testu, který byl další součástí soutěže. Odměnou
za výhru v této soutěži jim bude absolvování profesionálního
kuchařského kurzu ve škole vaření Chefparade.
Za ZŠ Iva Trnková.

Zpravodaj Ronova nad Doubravou – 3/2015

|

3

Ze školy a školky

Mladý zahrádkář

19. 5. 2015 se 6 žáků naší školy účastnilo okresního kola soutěže „Mladý zahrádkář“, které se konalo v Hlinsku. Soutěžilo
se ve dvou kategoriích. V kategorii A soutěžili žáci 3. až 6. ročníku a v kategorii B žáci 7. až 9. ročníku. Soutěžící museli řešit
písemný test a měli za úkol poznat 40 až 60 planě rostoucích,
okrasných, léčivých, ovocných, či zelinářských druhů rostlin.
Soutěžní otázky vycházely z pěstitelské teorie a praxe, ze základů botaniky, ovocnářství, zelinářství, květinářství, ochrany
přírody a péče o životní prostředí. Naši žáci reprezentovali
ronovskou školu velmi úspěšně. V kategorii mladších žáků se
Tereza Plevová ze 6. tř. umístila na 1. místě, Martin Vančura ze
6. tř. na 2. místě a Sára Šimůnková z 5. tř. na 3. místě. V kategorii starších žáků Anna Pazderková z . 8. tř. obsadila 1. místo.,
Aneta Belzová z 8. tř. 2. místo a Natálie Lebdušková ze 7. tř.
3. místo.
Tereza Plevová s Aničkou Pazderkovou postupují do národního kola v Rakovníku. Zde budou absolvovat nejen soutěžní
část, ale i zážitkový program, který jim bude odměnou za jejich úsilí.

HZS Pardubického kraje – územního odboru Chrudim, které
proběhly na naší škole 20. 3. 2015.
Záměrem bylo, aby si žáci osvojili nejen vědomosti, ale
získali i dovednosti a návyky potřebné k ochraně člověka.
Na prostranství před hasičárnou byla zřízena čtyři stanoviště.
Na prvním se žáci dozvěděli něco o požární prevenci a hašení
požárů. Na druhém si pod vedením odborníků vyzkoušeli zásady první pomoci, viděli také, jaké přístroje se používají při
záchraně lidských životů. Další informace se týkaly pravidel,
jak se chovat v případě úniku nebezpečných látek. Na besedě
v hasičárně se dozvěděli o historii ronovského sboru a měli
možnost seznámit se s historickou technikou. Na závěr žáci
„zažili“ chemickou havárii, prošli zamořeným územím a museli použít prostředky improvizované ochrany.
Celá akce se velice vydařila a měla příznivý ohlas u všech
zúčastněných.
Za ZŠ. H. Mojžíšová, I. Spěváková

Poznávací přírodovědná soutěž

Za ZŠ Iva Trnková

Poděkování firmě Culka & Sadlik

Na začátku školního roku vyhlašuje naše základní škola
SOUTĚŽ VE SBĚRU PLASTOVÝCH KELÍMKŮ. Žáci si kelímky
shromažďují po celý rok doma a u příležitosti Dne Země je
přinesou do školy. Množství kelímků každý rok přibývá, takže třídění těchto plastových obalů se díky této akci rozšířilo
do povědomí široké veřejnosti. Velké poděkování patří místní
firmě Culka & Sadlik, která nám již po několik let kelímky zdarma odváží do Transformu Bohdaneč k dalšímu zpracování.
Velmi si této pomoci vážíme. Bez ní bychom si nemohli dovolit tuto soutěž pořádat.
Za ZŠ Iva Trnková

Ve dnech 4. a 5. 6. 2015 proběhlo v Hlinsku okresní kolo přírodovědné poznávací soutěže. Této soutěže se z naší školy
zúčastnilo 6 žáků z 1. stupně a 6 žáků z 2. stupně. Žáci poznávali celkem 60 až 160 různých druhů rostlin, živočichů,
hub, hornin a nerostů. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.
V kategorii A (3. třída) obsadily Tereza Koubová i Simona
Čevelová obě 4. místo a Michal Němec 6. místo, v kategorii
B (4. – 5. třída) se umístila Zuzana Chudá na 1. místě, Serhiy
Lyashko na 3. místě a Sára Šimůnková na 6. místě. V kategorii
C (6. – 7. třída) získal Martin Vančura 1. místo, Monika Šmídová
4. místo a Tereza Daruová 6. místo. V kategorii D (8. – 9. třída)
obsadila Anna Pazderková 1. místo, Aneta Belzová 2. místo
a Marie Kuželová 4. místo. Naše škola získala 1. místa v kategoriích B, C, D a 2. místo v kategorii A. Děkujeme všem soutěžícím za vzornou reprezentaci naší školy.
Za ZŠ I. Spěváková a I. Trnková

Poděkování hasičům

Základní škola Ronov nad Doubravou děkuje touto cestou hasičům ze Sboru dobrovolných hasičů Ronov nad
Doubravou a Sboru dobrovolných hasičů Třemošnice, kteří
dne 11. května 2015 uspořádali pro žáky 2. stupně preventivně informační akci „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Tento projekt navázal na předcházející besedy se členy
4
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Přespolní běh v bažantnici

Členové parlamentu připravili pro žáky naší školy přespolní
běh, který se konal ve středu 29. 4. 2015 odpoledne.
Tohoto běhu se zúčastnilo celkem 49 žáků, kteří byli rozděleni do 17 hlídek. Účastníci měli za úkol proběhnout co nejrychleji vyznačenou trasu se 6 stanovišti.
Děkujeme rodičům a učitelům, kteří nám pomáhali uskutečnit tuto akci.
Mgr. Ilona Spěváková

Stalo se
„Dobroslav Orel – rodák z Ronova nad Doubravou“. V odpoledních hodinách byla na Městském úřadě Ronov n. D. v zasedací místnosti hudební dílna pod vedením Kateřiny Andršové.
Posluchače také oslovil koncert v kostele sv. Vavřince, kde
od 15 hodin vystoupil sbor ČEŠTÍ MADRIGALISTÉ a přednesl
hudbu 15. a 16. století za doprovodu ronovských varhan.

MČR sól a duí
v Ronově nad Doubravou

Beseda nad knihou Alexandrovka 20. 5. 2015
Ve středu 20. května 2015 proběhla v restauraci U Vavřince
beseda s JUDr. Bohuslavem Andršem nad knihou Česká
Alexandrovka – Vzpomínky na život české vystěhovalecké komunity na Rusi.
Bohuslav Andrš narozen 1926, rodák z osady Česká Alex
androvka poblíž Oděsy, vyprávěl o strastiplném putování
českých exulantů-evangelíků a pohnuté osudy obyvatel
Alexandrovky v průběhu první poloviny 20. století, vzpomínal i na vlastní zážitky z 2. světové války.
Konference Dobroslava Orla 23.–25. 4. 2015

Pocta Dobroslavu Orlovi

Ke 145. výročí narození Dobroslava Orla, hudebního historika, kněze a rodáka z Ronova n. D., se konala v našem městě ve spolupráci s Kabinetem hudební historie Etnologic
ké
ho ústavu Akademie věd České republiky, ve dnech
23.–25. 4. 2015, Mezinárodní muzikologická konference.
Celá tato akce se skládala z konference vědců, bádajících
o životě a díle Dobroslava Orla v Lihovaru Třemošnice a doprovodného programu pro širokou veřejnost.
K této příležitosti se konala ve čtvrtek 23. dubna v kostele sv. Vavřince mše obětovaná za Dobroslava Orla a v pátek
24. dubna v témže kostele zazněl koncert hudby 17. a 18. století – MOTUS HARMONICUS.
Sobotní program byl celý věnovaný pro veřejnost. V 10.30 hod.
byla zahájena vernisáž výstavy v Galerii Antonína Chittussiho

Opět po roce, 23.–24. května, se v našem městečku
v Ronově nad Doubravou konalo Mistrovství České republiky v klasických a rekvizitových sólech a duích. Členky naší
Mažoretkové a twirlingové skupiny Rondo byly nedílnou součástí celého šampionátu. Zúčastnily se soutěže jako takové
a pomohly při organizaci šampionátu.
Soutěžilo se ve dvou dnech. V sobotu soutěžila sólová vystoupení a v neděli dua. Dále byla soutěž rozdělena na 2 části,
a to na klasickou mažoretkovou část s pochodovými prvky
a na část s rekvizitami, kde se při skladbě používá twirling.
Naše děvčata soutěžila v obou těchto částek a získala opět
krásná místa a ocenění, a to:
Sólo klasická mažoretka – Ktg. děti: Katrin Šmídová –
4. místo, Viktorie Němcová – 5. místo, Erika Rozsívačová –
10.–16. místo, Kristýna Ksandrová – 10.–16. místo. Ktg. junior
mladší: Pavla Lancová – 1. místo a titul Mistr ČR, Miloslava
Brynychová – 2. místo a titul I. vicemistr ČR, Veronika
Šindelářová – 11. místo. Ktg. jinor starší Kateřina Lancová –
1. místo a titul Mistr ČR, Dominika Semerádová – 4. místo
Zpravodaj Ronova nad Doubravou – 3/2015
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Sólo s hůlkou a rekvizitami – Ktg. junior mladší: Tereza
Daruová – 3. místo a titul II. vicemistr ČR – postup na ME,
Miloslava Brynychová – 4. místo, Jana Petrowská – 5. místo.
Ktg. junior starší: Kateřina Lancová – 2. místo a titul I. vicemistr ČR – postup na ME, Dominika Semerádová – 4. místo
Duo klasická mažoretka – Ktg. děti: Adéla Skokanová, Petra
Kubešová – 3. místo a titul II. vicemistr ČR. Ktg. junior mladší: Viktorie Němcová, Dominika Semerádová – 1. místo a titul
Mistr ČR, Sára a Katrin Šmídovy – 3. místo a titul II. vicemistr
ČR, Zdeňka Kutílková, Markéta Vilímová – 6. místo. Ktg. junior starší: Pavla a Kateřina Lancovy – 1. místo a titul Mistr ČR,
Miloslava Brynychová, Kristýna Jonáková – 4. Místo
Duo s hůlkou a rekvizitami – Ktg. děti: Adéla Skokanová,
Petra Kubešová – 2. místo a titul I. vicemistr ČR – postup
na ME. Ktg. junior mladší: Tereza Daruová, Viktorie Němcová –
1. místo a titul Mistr ČR – postup na ME. Ktg. junior starší:
Pavla a Kateřina Lancovy – 1. místo a titul Mistr ČR – postup
na ME
Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci naší skupiny
a přejeme mnoho úspěchů na ME, které se bude konat na začátku října, tohoto roku, v Itálii.

Trať vedoucí převážně Bažantnicí je přizpůsobena pro
všechny věkové kategorie a k jejímu absolvování je možné využít libovolný způsob – běh, chůzi (i s kočárkem), jízdu
na kole. Délku tratě je možné variabilně zvolit dle fyzických
a zdravotních předpokladů účastníka. V cíli je zajištěno občerstvení. Připraven je i malý doprovodný program, ve kterém vystoupí mažoretky skupiny Rondo.
Pořadatelé zvou všechny zájemce na místní stadion v sobotu 27. června v 10. 00 hodin.

Prázdniny ve mlýně

Autor: Eva Auersvaldová

Zveme Vás

PŘEHLED AKCÍ – ČERVENEC, SRPEN
19. 6.–25. 7. B. Glaser-Absolutní obrazy
– Chittussiho galerie
27. 6.		 Běh naděje – Ronov nad Doubravou
3.–4. 7. Poprask na laguně – Mladotický mlýn
17. 7. Varhanní koncert – kostel sv. Vavřince Ronov n. D.
22. 7. 	 Příběh jednoho hradu – Mladotický mlýn
24.–26. 7. Pojďme být zdraví – Mladotický mlýn
6. 8. 	 Dětský sportovní den – Mladotice
7. 8. 	 Benátská noc – Bard a Komunál – Mladotice
8. 8. 	 Benátská noc – Punc – Mladotice
14. 8. 	 Pouťová zábava – Bard – Ronov „V Břízkách“
15. 8. 	 Pouťová zábava – Punc – Ronov „V Břízkách“
21.–22. 8. Mladotické kejklování
28. 8. 	Rozloučení s prázdninami a lampionový průvod
– Ronov n. D.

Pozvánka na Běh naděje
Běh naděje je sportovně společenská akce inspirovaná během Terryho Foxe, který v České republice úspěšně probíhal
v letech 1993–2007 a Běh naděje na něj volně navazuje.
Jedná se o dobrovolnou humanitární akci spojenou s veřejnou sbírkou. Všechny prostředky získané od účastníků akce
jako dar jsou věnovány na boj proti rakovině.
Náklady spojené s organizací akce jsou kryty z jiných prostředků než z výtěžku dobrovolné sbírky.
Účelem Běhu naděje je absolvovat předepsanou trať. Jedná
se o nesoutěžní běh, pořadí ani dosažený čas není rozhodující. Za dobrovolný finanční příspěvek věnovaný do sbírky pořádané v rámci této akce získá účastník propagační předmět
běhu, například tričko, propisovací tužku, magnetku, reflexní
pásky apod.
Běh naděje má dva hlavní cíle: získat prostředky na boj proti rakovině, iniciovat solidaritu zdravých s nemocnými a současně apelovat na zdravý životní styl a prevenci onemocnění.
Pravidelný pohyb podstatnou měrou přispívá k prevenci onkologických onemocnění.
Tělocvičná jednota Sokol Ronov tuto humanitární akci pořádá pravidelně od roku 2003. V letošním roce se uskuteční
Běh naděje v sobotu 27. června.
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Divadelní představení v Mladotickém mlýně se stává příjemnou tradicí počátku letních prázdnin. Divadlo ve mlýně letos připluje na lodičce výpravné brilantní komedie
„POPRASK NA LAGUNĚ“ Carla Goldoniho na dvě představení
v pátek 3. a v sobotu 4. července ve 21. hodin.
Akce ve mlýně tím ale nekončí. Ve středu 22. července
ve 20. hodin se známý herec Ivan Vyskočil představí v poněkud jiné roli – jako autor a zároveň režisér hry „Příběh
jednoho hradu“ s hvězdným obsazením: Lukáš Langmajer,

Zveme Vás
Antonín Duchoslav, Anna Kulovaná, Ernesto Čekan, Veronika
Arichtěva, Jarmil Škvrňa a Karel Soukup v dobových kostýmech v úsměvném příběhu o životě v každé době, ve které se
mění pouze osoby.
Pokud bychom chtěli udělat něco pro sebe, můžeme navštívit 24.–26. července 2015 víkendový seminář „Pojďme být

zdraví“ s MUDr. Ivanou Wurstovou, kde se vydáme za informacemi, proč máme zdravotní potíže a jak s nimi zatočit.
A jako každý rok děti i dospělé 21.–22. srpna přijde pobavit
a potěšit řada umělců v pestrém programu Mladotického kejklování. Podrobné informace a rezervaci vstupenek najdete
na www.mladotickymlyn.cz.

Mladotice a Moravany

Mladotice
Za poslední měsíce se v Mladoticích provedly úpravy
ve prospěch obce. První byla vyčištění koryta řeky Doubravy
od náplav, které tvořily ostrůvky, díky kterým, při vydatných
deštích, docházelo k vylití řeky z jejího koryta.
Ta druhá, velmi významná, se týkala opravy a dodělání silnice na návsi směrem k místnímu hostinci a dodělání silnice
směrem k chatařské oblasti a zajištění odvodu vody, která, při
prudkých deštích, stékala po cestě na konci Mladotic, směr

Ronov. Úpravy se povedly a doufáme, že především silnice
občané ocení.
SDH Mladotice pořádá a tímto vás všechny srdečně zve
na každoroční „Benátskou noc“, která se koná 7. 8. 2015
a 8. 8. 2015. V pátek do Mladotic zavítají kapely Bard
a Komunál, v sobotu tradičně kapela Punc. Zároveň bychom chtěli pozvat děti na „Dětský sportovní den na parketu“, který se uskuteční ve čtvrtek 6. 8. 2015 od 16 hodin.
Snad bude počasí přát a všichni si zábavu užijí.

Knihovna

Pasování na čtenáře

Městská knihovna Ronov nad Doubravou ve spolupráci se
ZŠ uspořádala „Pasování na čtenáře“. Žáci 1. třídy prokázali
své čtenářské dovednosti a byli pasováni na čtenáře rytířem
Biblionem. Na památku byli obdarováni šerpou, knihou a registrací do knihovny. Věříme, že děti najdou ve čtení zalíbení
a stanou se z nich vzorní čtenáři.

Městská knihovna nabízí:

nové knihy pro dospělé:
Kubín Milan – Partyzánská odysea
Kubín Milan – Partyzáni z Vysočiny
Roberts Nora – Modré z nebe
Woodová Barbara – Bílá žena
Vondruška Vlastimil – Husitská epopej
Nesbo Jo – Policie
Galbraith Robert – Hedvábník
Jakoubková Alena – Prodám manžela… zn. Spěchá
Ruiz Miguel – Pátá dohoda
Kepler Lars – Stalker
nové knihy pro děti:
Green John – Příliš mnoho Kateřin
Kinney Jeff. – Deník malého poseroutky 9.
Mongredien Sue – Zachráněná sovička
Brezina, Thomas – Gladiátorův zlatý poklad
Geßler Tatjana – Zachrňte štěňátka!

služby: tisk, kopírování, skenování, internet, obalování knih
a učebnic, laminování. Pokračuje prodej vyřazených knih
5 Kč/ks
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Malé ohlédnutí za šampionátem

Najděte si chvilku a vstupte se mnou do říše fantazie a nechte se unášet sněním. Sny neznají hranic, jsou útočištěm, které občas potřebuje každý z nás, abychom načerpali nové síly
s realitou. Toto byla jen taková malá úvahu k šampionátu.
Pravidelně, již po dvanácté se konal Šampionát mažoretek České republiky. Ať už tomuto měsíci v roce říkáme máj
nebo květen, je to čas, kdy se příroda po dlouhé zimě probouzí. Všechno je v rozpuku, stromy jsou obalené květem,
vše je svěží a voňavé a určitě i vy máte novou chuť do života,
plno plánů a představ. A proto vás zvu, ať se v duchu podívá-

Vzpomínky pamětníků

na konec 2. světové války v Ronově
V květnu letošního roku jsme si připomněli významné dny výročí osvobození naší vlasti
a ukončení jedné z nejkrutějších válek, při které
bylo prolito mnoho krve a zmařeno nesčetně
životů. Ze všech médií se na nás chrlily pravdy
i nepravdy této kruté doby z celé země, Evropy,
světa. Nabízí se však otázka – „Jak prožíval 2. světovou válku a dny osvobození Ronov?“
Odpověď na tuto otázku a mnoho dalších zná
náš němý vypravěč – Ronovská kronika. Ale neměli bychom zapomenout, že jsou ještě mezi
námi lidé pamatující těchto událostí. I když musíme vzít na vědomí, že od konce války jsme oslavili 70 let, byli dnešní pamětníci v tu dobu dětmi.
Dovolili jsme si některé z nich oslovit a zeptat se
na jejich válečné vzpomínky. Nešlo nám o fakta,
ale jak vnímali toto těžké období.
Jednou z nejtragičtějších událostí, o které hovoří všichni oslovení, bylo zastřelení četníka
Drtiny.
Ing. František Pátek (nar. 1936) – na tuto událost
si pamatuji docela přesně. Stál jsem na náměstí v davu lidí. Najednou se ozvaly výstřely a muž
asi 2 metry vedle mě se zhroutil k zemi. Byl to
otřesný zážitek na celý život. Můj otec byl penzionovaný četník. 5. května se přihlásil na radnici
do dobrovolné strážní služby. Jeho úkolem bylo
kromě jiného, hlídat „horké hlavy“ zdejších mladíků, aby nejednali neuváženě při odzbrojování
německých vojáků a nepřišli tak zbytečně o život.
Pravděpodobně právě toto se stalo dvěma mladíkům. Němečtí vojáci je u silnice do Biskupic zabili. Také mám v živé paměti, jak jsem jako malý
kluk z malého okna na půdě pozoroval vojenskou
kolonu německé armády, která zastavila na ulici.
Zahlédl mě německý voják a z okna auta na mne
namířil zbraň. Dopadlo to dobře, protože jsem se
rychle schoval za zeď.
Václav Hamsa (nar. 1936) – všude byly poházené zbraně – v příkopech, na polích, v lese, což pro
nás chlapce bylo velké dobrodružství a samozřejmě jsme všichni nějakou zbraň měli. Různě jsme
si je mezi sebou měnili a doplňovali výzbroj. Tak
se také stalo, že jsme s kamarády na náměstí manipulovali s německým „kvérem“… Kluci mě navedli, abych to zmáčkl. Ozval se výstřel a řinčení
skla. Rána zasáhla lékárnu, která byla v místech
dnešní Jednoty. Naštěstí se vše obešlo bez tragických následků, ale já doma dostal výprask.
Bydlel jsem ve Žlebských Chvalovicích a nemohu zapomenout, jak nás Rusové vozili na autech
do Ronova do školy.
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te na krásná mladá děvčata, ale uvidíte jejich pěkné výkony.
Stojí to za podívání, děvčata nejen že ovládají podium, ale
i vzorně reprezentují naše malé, ale krásné město. Statečně
bojují s obtížemi a překážkami. Zkrátka štěstí k nim nepřijde
samo.
Proto jim přeji, ať se jim vše podaří. Když si budeme všichni
více všímat hezkých maličkostí, zjistíme, že nalezneme pohodu a vyrovnanost, a začneme druhým lidem také rozdávat
lásku a štěstí.
Olga Fríblová

Příspěvky čtenářů

NEZAPOMÍNAT
– SLAVIT VŠAK REALITU…
Pokračování z minulého čísla.

Pomník obětem revoluce u silnice do Biskupic.

Štěpánka Žítková (nar. 1927) – měli jsme tenkrát na Horce
hospodu a vybavuji si, jak nám vojáci tloukli na dveře a chtěli
občerstvení. Rodiče je posílali na náměstí, tam měli zázemí.
Moc vzpomínek nemám, tatínek nás držel doma a v případě
nebezpečí jsme byli schováni v malém úkrytu, ale nemohu
opomenout na příhodu po ukončení války, kdy ve vedlejší
vesnici přišla o život moje kamarádka při vykonávání hlídky
na národním výboru.
Josef Čálek (nar. 1931) – nechodilo se do školy, v ní byli ubytovaní vojáci. Bydlel jsem na Horce, tenkrát se mluvilo o tom,
že se po zahradách potulují Banderovci. Také si pamatuji, jak
ustupující Němci stále jezdili dokola a bloudili, dokud jim nedošel benzín, neboť již byly odstraněné nebo otočené směrové cedule. Po silnicích byla spousta opuštěných aut. U staré
pošty byl potok, v němž bylo zapadlé auto, z kterého lidé odnášeli cigarety.
Ing. Josef Kloboučník (nar. 1934) – my kluci jsme přes odpor rodičů snadno získávali zbraně, střelivo, odznaky. Stalo
se, s čím jsme nepočítali. Když jsem s Josífkem Urbanovým
odpaloval roznětky prázdných nábojnic u „Porážky“
u Lovětínského potoka, jedna nábojnice se mu roztrhla, zranila mu ruce a nohy nad koleny. Náhodou byl poblíž pan
Bedřich Minařík s dcerou, rychle jej dovedl k MUDr. Šeredovi
a ten jej po ošetření dopravil do čáslavské nemocnice. Josífek
vše bez úhony přežil.
Mgr. Zdeněk Sejček (nar. 1926) – do Ronova jsem se vrátil až
po válce – 15. května, když jsem před tím prožil Pražské revoluční povstání. Po návratu domů k rodičům jsem se dozvěděl,
jak němečtí vojáci zastřelili u Závratce /samota/svého velitele,
který svým vojákům nařídil, aby vytvořili frontovou linii směrem k Železným horám, za kterými byly již oddíly Rudé armády. Vojáci odmítli, velitele zastřelili a pohřbili v mělké jámě
proti samotě. Po 9. květnu lidé z Ronova tělo mrtvého velitele
pohřbili na hřbitově u sv. Kříže.
Úryvek z Ronovské kroniky
Poněvadž celé město bylo přeplněno papíry a smetím vyházeným z německých aut, nařídil vůdce partyzánů skupině
německých zajatců, aby vše sesbírali. I nejvyšší německý důstojník uposlechl rozkazu, jeden z vojínů však ani opětovné
výzvy neuposlechl. Proto jej uvedený vůdce odvezl za město a tam jej zastřelil. K večeru přijeli auty vlastní velitel partyzánů Konstantin Korov in s četou partyzánů. Všichni byli
bouřlivě obecenstvem uvítáni. Auto velitele zastavilo před
školou, kde se kapitánovi hlásil vůdce partyzánů. Hned potom dal si předvolati zdejšího četnického strážmistra Václava
Drtinu, kterého obviňoval z národní zrady. Po krátkém výslechu, při němž obviněný stále se zapřísahal nevinou, zastřelil
jej na místě pěti ranami revolveru uprostřed shluku občanů.
V tom již zase hlásila kapitánovi hlídka, že němečtí vojáci
zdržují se v nejbližší blízkosti města a vysílají radiotelegrafií. Hned bylo vítání přerušeno a auto s kapitánem vydalo se
na obhlídku situace.
Více o vzpomínkách ronovských pamětníků a výpis z Ronovské
kroniky z válečných let najdete na www.ronovnd.cz

V listopadu byly uzavřeny vysoké školy. Nastal centrální
útok proti inteligenci. 1200 studentů bylo uvězněno v koncentračních táborech, 9 jejich představitelů bylo zastřeleno. 29. září 1941 se stává říšským protektorem pro Čechy
a Moravu Reinhard Heydrich. Následující den vyhlašuje výjimečný stav. Jsou zakázány veškeré kulturní a společenské
podniky. Umírají první lidé. 2. října svolal vedoucí německé
protektorátní činitele a v projevu jim řekl, jak si představuje
další osud českého národa. Cituji: „Nesmíme nedlouho ponechat tento českomoravský prostor ve stavu, který by Čechy
ospravedlňoval nazývat jej prostorem českým. Ale naše zásadní směrnice, totiž, že tento prostor se musí jednou stát
prostorem německým, a že Čech v něm konec konců nemá
nic co dělat, musí při tom všem jednání zůstat nevyslovena.
Musím mít v tomto prostoru klid, aby dělník, český dělník
pracoval naplno pro německé vedení války.
K tomu patří, že českému dělníkovi se musí dát nažrat –
abych to řekl na plnou hubu – aby mohl konat svou práci.
Podle mého mínění musíme vždy zdůrazňovat památku sv.
Václava. Když Češi slaví sv. Václava, musíme ho představit ne
jako světce Čechů, ale jako muže, který došel k poznání, že
český národ může existovat pouze v německém prostoru.
Toho musíme správně psychologicky využít. Když Češi oslavují sv. Václava, tedy vlastně dokazují, že on měl pravdu. To je
něco čeho se dá historicky využít.
Tento prostor musí být jednou definitivně osídlen německým živlem. Tento prostor je srdcem Říše a my nedopustíme,
jak nás varují dějiny, aby z tohoto prostoru byla nadále vrážena dýka do našich zad. K definitivnímu poněmčení nehodlám říci, že použijeme starých metod k poněmčení této české
sebranky, nýbrž docela věcně začneme tím, co se dá dělat
zakukleně již dnes. K rozhodnutí kdo se hodí k poněmčení,
potřebuji rasovou inventuru.“ Konec citátu.
Nelenili. Již v listopadu odchází první transport vězňů
do Terezína. Bylo zřízeno nejvyšší protektorátní vyznamenání – Svatováclavská orlice udělovaná kolaborantům a přisluhovačům Němců. V dalším měli být mladí lidé schopni
poněmčení, dáni do Německa na převýchovu, práceschopní
přesunuti do východních oblastí Evropy a západní Asie, aby
pracovali na statcích, které měli Němci dostat jako odměnu
za válečné úsilí. Jejich vzdělání mělo být na úrovni I. stupně
ZŠ. Nu a ten zbytek měl podléhat tzv. konečnému řešení. Měl
být zaplynován.
V podobném duchu hovořil Hitler dne 30. 1. 1942 k nacistickým pohlavárům v Berlíně. Cituji: „Háchu musíme prezentovat jako jednoho z největší mužů světa, pokud Čechům
zanechá závěť, která bude znamenat jejich konec. Jeho jméno musí být vyslovováno jedním dechem se jménem krále
Václava, aby se na něho v budoucnosti mohl odvolávat každý
zbabělec. Jeho následník? Jen žádný chlap! Budeme vždycky
líp vycházet se zbabělci než se statečnými muži, Čechy nejlíp
vyřídíme tak, že se na ně budeme prostřednictvím takových
osob nepřetržitě působit v dlouhém časovém období.“ Konec
citátu.
Proč tedy to zdůrazňování sv. Václava? Když německý král
Jindřich I. spolu s bavorským vévodou Arnolfem vpadli v roce
929 do Čech, kníže Václav proti nim nebojoval, uznal jejich
nadřazenost a zavázal se jim k odvádění ročních poplatků. S tím jeho bratr Boleslav I. nesouhlasil, nechal jej v roce
935 zavraždit. Tehdejší Sv. říše římská – národa německého,
však Václava prohlásila brzo za svatého, neboť jak zdůrazňovala, zemřel pro víru, vytvořila jeho kult národního světce
Zpravodaj Ronova nad Doubravou – 3/2015
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Příspěvky čtenářů
a patrona země České, který se ujal. Tím zde uplatnila svůj církevní vliv a posílila i význam přemyslovského rodu. Českou
státnost však založil až v roce 995 kníže Boleslav II. po vyvraždění mocného východočeského rodu Slavníkovců a násilným
sjednocením českých kmenů. Kult sv. Václava je hezká báje,
od reality však velmi vzdálená. Němcům však plně vyhovoval
a výhodně jej uplatňovali.
Válku, kterou Němci vedli, měla mít „bleskový“ průběh
a trvání. Do začátku roku 1943 se jim dařilo, ovládali téměř
celou Evropu a usilovali o svůj konečný cíl – ovládnutí celé
evropské části tehdejšího SSSR. V podobných zemích terorizovali obyvatelstvo, důsledně uplatňovali rasovou politiku
v koncentračních táborech, využívali jejich ekonomický potenciál. Jejich porážka u Stalingradu a Kurska byla předzvěstí jejich konce. Ve válce však zahynulo 23 mil. Rusů, 6 mil.
Poláků, 6 mil. Němců, 5 mil. Židů, 1,7 mil. Jugoslávců, 653 tisíc Francouzů, 410 tisíc Italů, 503 tisíc Američanů, 400 tisíc
Čechoslováků, 388 tisíc Angličanů a dalších. Z našeho protektorátu nahnali 640 tisíc mladých lidí na nucenou práci
do Říše, 129 tisíc lidí vyhnali z pohraničních oblastí bývalých
Sudet, v koncentračních táborech zavraždili 80 tisíc našich
Židů. Vatikán a Mezinárodní Červený kříž věděly, jaká zvěrstva páchají na nevinných lidech, neprotestovaly, zůstaly
pasivní. Jak tomu mohl Bůh odpustit?
I v našem městě byly oběti nacistické zvůle. Byl to pan
Josef Jelínek, malíř pokojů a velitel ronovský hasičů.
Zapojil se do odboje, byl zatčen a umučen v Terezíně.
Rudolf Klinkáček a Jan Gerhold, mladíci totálně nasazeni na práce v Německu odtud uprchli, byli však chyceni
a umučeni v Terezíně. Kurt Robinzohn, 18 letý student
a jeho matka, pan Ullman spolu s manželkou. Všichni
skončili svůj život v koncentračním táboře Trawniki
u Dublinu v Polsku. Pan profesor Sejček usiloval o zhotovení pamětní desky těmto občanům, která by byla umístěna na Pomníku padlých. Byl ochoten i vše financovat.
Nebyl však vedením našeho města vyslyšen a jeho návrh
nebyl uskutečněn. Myslím, že na nápravu však nikdy není
pozdě.
Nesmíme zapomenout ani na několik tisíc našich převážně mladých lidí, kteří se nesmířili s německou okupací
naší země, odešli za hranice a bojovali za její osvobození.
Zdaleka ne všichni se vrátili. Jejich zásluhy nebyly náležitě
oceněny. Mnozí byli perzekuováni i s jejich rodinami a velmi po léta postihováni. Nebýt nich, tak lze konstatovat, že

většina národa se s německou okupací smířila, dokonce byla
i jeho část konformní. Jak zjistily komise, které prověřovaly
národní spolehlivost mnohých, spolupracovalo s Němci, donášelo se jim a udávalo 110 000 našich spoluobčanů. Je to
smutné, ale černé ovce se najdou vždy a všude.
Po skončení války se vraceli domů mladí lidé z totálního
nasazení, z koncentračních táborů zbědovaní, vyhublí, ale
šťastni, že skončilo jejich utrpení. Ne všichni se však vrátili. Vyprávět by mohli občané z Lipovce a Licoměřic. Hlavní
tíhu válečného úsilí nesl tehdejší SSSR. Jenom při pozemních bojích za naše osvobození padlo jejich 140 000 vojáků
a 6 500 našich vojáků, většinou mladých lidí. Nebýt nich,
tak bychom neexistovali. Je smutné, že si dnes na ně téměř
nikdo nevzpomene, i když jsme jim tolik zavázáni. Dnes
se vše uměle stírá událostmi z roku 1968, i když ty nemají
s válkou nic společného. Je to z naší strany nespravedlivé,
nemorální a v rozporu s historickou skutečností. Dnes se
konají velkolepé oslavy osvobození Plzně americkou armádou. Padlo při ní 116 amerických vojáků, při čemž jejich
zásluhy i zásluhy ostatních spojenců při boji s německým
fašizmem nebyly nikdy zpochybňovány. Jsou vyslovovány
i názory, že Američané měli rozhodující vliv v boji proti fašizmu. Inu každý politický „režim“ si dějinné události upravuje. Je tomu i v současné době.
Nyní je vedena na poli hospodářském a ideologickém
třetí světová válka. Je to válka lidských mozků podporovaná prezentací a propagací moderních zbraňových systémů a technologií. My jako malý stát chceme však žít v míru
a žádáme to i po ostatních. Ve svých postojích však musíme být důslední a zásadoví, chránit svoje národní zájmy,
být hrdi na svoji zem, její historii. Nepřipustit její zpochybňování nebo účelové přehodnocování. Nepoklonkovat
servilně před mocnými tohoto světa, tak jak jsme již byli
mnohokrát svědky. V tomto duchu bychom měli vychovávat i naši budoucí generaci a nezapomínat na ty, kteří nám
svými obětmi vybojovali naši svobodu a existenci.
Ing. Kloboučník

OPRAVA
Při přepisování článku Nezapomínat – slavit však realitu, jsem
chyboval v datu rozpadu ČSR, obsazení ČSR a vydání výnosu
o protektorátu Čechy a Morava. Místo měsíce září 1939 má být
březen 1939. 	
Ing. Kloboučník

Informace z radnice

Počítačový kurz pro seniory zdarma
Ve dnech 10.–14. srpna 2015 se v Ronově nad Doubravou
uskuteční počítačový kurz pro seniory.
Kurz je určen všem seniorům v úplném starobním důchodu, kteří jsou úplnými začátečníky ve využívání počítače. Celý kurz je pro účastníky bezplatný, je zcela financován z Nadačního fondu manželů Livie a Václava
Klausových.

Výuka bude probíhat v týdnu od 10. do 14. srpna každý den
od pondělí do pátku v čase 9.00–12.30 v prostorách Základní
školy Ronov nad Doubravou. Senioři se v kurzu naučí základy práce s počítačem, psaní a úpravu textu, seznámí se
s internetem a posíláním e-mailů. Zájemci se mohou ozvat
telefonicky na číslo 608 725 159 nebo v knihovně Ronov
nad Doubravou. Kurzy pořádá společnost Attavena, o. p. s.
z Českých Budějovic ve spolupráci s Městským úřadem
v Ronově nad Doubravou.

Usnesení z 5. jednání zastupitelstva města Ronov nad Doubravou
konaného dne 20. 4. 2015
Zastupitelstvo města po projednání:
SCHVALUJE
č. Z-72/5/2015 – Smlouvu č. 14191513 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí (Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Ronov
nad Doubravou)
č. Z-73/5/2015 – Obecně závaznou vyhlášku města Ronov nad
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Doubravou č. 1/2015 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města
č. Z-74/5/2015 – pana Ing. Marcela Lesáka, starostu Města
Ronov nad Doubravou, jako delegáta za Město Ronov nad
Doubravou se sídlem Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov
nad Doubravou, IČ: 00270822 na řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.,
se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ: 48171590. S platností
po dobu výkonu funkce starosty města.

Informace z radnice

Navštivte www.ronovnd.cz

Pro vaši snadnější komunikaci s úřadem a lepší informovanost o dění v obci byly spuštěny nové webové stránky
www.ronovnd.cz. Stránky jsou rozděleny do pěti částí –
Město – Úřad – Volný čas – Aktuality – Kontakty.
V části Město naleznete historii a památky města (průběžně
budeme přidávat i citáty z kroniky), dění v knihovně a DPS,
zdravotní péči, digitální verzi zpravodaje Městečka na dlani,
vše o odpadech Ronova a příručku se spoustou potřebných
odkazů. Dohledáte zde také zrealizované, probíhající a plánované stavby města.
Pod položkou Úřad je úřední deska, informace stavebního
úřadu, seznámení se zastupitelstvem obce a všechny údaje,
když si potřebujete na úřadě něco vyřídit, a jiné.
Zajímavá je i část Volný čas. Zde je jednak stručný přehled,
tak i pozvánky na kulturní a sportovní akce. Nechybí ani informace a fotogalerie z těchto událostí.
Potřebujete prodat např. kolo, kuchyň, helmu… apod. nebo
naopak něco sháníte? Máte možnost využít inzerci (v pravém
sloupci) k poptávce i nabídce. V případě zájmu, stačí text in-

zerátu popř. i fotografii zaslat na knihovna@ronovnd.cz nebo
osobně do místní knihovny. Inzerce bude vyvěšena nejen
na těchto stránkách, ale i ve vývěsce na náměstí na COOPu.
Služba je zpoplatněna pouhých 30 Kč na měsíc.
V současné době můžete hlasovat v anketě „Nejhezčí fotka na ronovský web“. Jsou zde všechny soutěžní fotografie
ve fotogalerii a v anketě udělíte svůj hlas.
Chcete-li od nás dostávat pravidelně nové události e-mai
lem, zadejte na titulní straně svoji e-mailovou adresu
do okénka „Informace e-mailem“.
Průběžně stále stránky vylepšujeme a upravujeme, ke spokojenosti široké veřejnosti.

Poděkování
Městský úřad v Ronově nad Doubravou děkuje firmě Culka
& Sadlik s. r. o., Svatokřížská, Ronov nad Doubravou, za bezplatné zapůjčení kontejnerů na objemný odpad na dobu
neurčitou.

Společenská kronika
NARODILI SE:
Julie Vojtíšková, Ronov n. D. 135
Matyáš Kožár, Ronov n. D. 359
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
Bohuslav Hozlár, Ronov n. D. 401 – 70 let
František Vávra, Ronov n. D. 408 – 70 let
Jan Hnátnický, Ronov n. D. 476 – 70 let
Stanislava Semrádová, Ronov n. D. 29 – 70 let
Jaroslav Venc, Ronov n. D. 76 – 80 let
Květoslava Koudelová, Ronov n. D. 325 – 85 let
Jaroslava Novotná, Ronov n. D. 366 – 85 let
ZLATOU SVATBU V KRUHU RODINNÉM OSLAVILI:
Antonín a Marie Pospíšilovi, Ronov n. D. 409
ZEMŘELI:
Vlasta Havránková, Ronov n. D. 341 ve věku 92 let
Václav Petržilka, Ronov n. D. 390 ve věku 84 let
Jiří Kruliš, Ronov n. D. 382 ve věku 83 let
Miroslav Pol, Ronov n. D. ve věku 67 let
Marie Semrádová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově nad Doubravou za dárek,
květiny a přání k mému životnímu jubileu a zvláště za milou
návštěvu paní Mgr. Auersvaldové a paní Pavlíkové.

Děkuji Městskému úřadu a členkám SPOZ v Ronově nad
Doubravou za blahopřání k mému jubileu 70 let, kytičku,
věcné dary a příjemné posezení s paní Marií Semrádovou
a školačkou paní Hromádkovou.
František Vávra
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n. D. za dárek a květiny k mému životnímu jubileu. Též děkuji pí Semrádové
a pí Pavlíkové za milou návštěvu.
Jan Hnátnický
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n. D. za blahopřání, dárek a květiny k mému životnímu jubileu. Též děkují paní
Pavlíkové a paní Růžičkové za milou návštěvu.
Stanislava Semrádová

Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n. D. za blahopřání, dárek
a květiny k mému životnímu jubileu.
Jaroslav Venc
Děkuji MěÚ a SPOZ za blahopřání, dárek a květiny k mému
výročí narozenin. Jaroslava Novotná
Děkujeme Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti v Ronově nad Doubravou za blahopřání, dárky a květiny k naší zlaté svatbě. Poděkování patří též pí Semrádové
a pí Růžičkové za velmi milou návštěvu.
Antonín a Marie Pospíšilovi

Bohuslav Hozlár

Zpravodaj Ronova nad Doubravou – 3/2015

|

11

Oznámení a reklama

Zveme Vás

LETNÍ VARHANNÍ
KONCERT V KOSTELE
SV. VAVŘINCE
Město Ronov nad Doubravou Vás zve
na unikátní koncert, při němž varhanice
Daniela Lange rozezní čerstvě opravené
varhany v kostele sv. Vavřince.
Koncert se koná 17. července v 17. 30 hod.

Jak víte, v loňském roce prošly varhany v kostele
sv. Vavřince generální opravou. K rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků došlo v souvislosti s vědeckou
konferencí o ronovském rodákovi Dobroslavu Orlovi.
Varhanář Jan Karel ze Sázavy pak po dobu více než jednoho roku zprovozňoval stroj, z něhož před generálkou
byla funkční zhruba třetina. Přitom ronovské varhany jsou
poměrně unikátní. Základ nástroje a prospekt varhan pochází z věhlasné dílny bratří Paštiků z r. 1909. Novodobé
přestavby a rozšíření varhan se ujala kutnohorská firma
Organa v roce 1985. Dispozici varhan tehdy navrhl profesor Václav Rút. Jeho návrhy barev mensur a dispozic
kombinují francouzský a německý styl a prokazují jeho
jedinečný cit pro barvu zvuku. O intonaci a vyladění nástroje do prostor kostela se tehdy postaral mistr ve svém
oboru Josef Šrám, kterému se podařilo z ronovských varhan vytvořit skutečně královský nástroj.
MgA. Daniela Lange – varhany
Daniela Lange se od dětství věnovala hře na klavír.
Na Pražské konzervatoři vystudovala obor varhany pod vedením profesorů Jana Kalfuse a Jana Hory. V roce 1994 získala 1. cenu v soutěži mladých varhaníků v Opavě a o rok
později 2. cenu ve varhanní soutěži „Voříškův Vamberk“.
Na pražské Akademii múzických umění vystudovala
obor cembalo u prof. Giedré Lukšaité – Mrázkové a roku
2005 se stala finalistkou cembalové soutěže Pražského jara.
Zúčastnila se mnoha interpretačních seminářů a v roce
2006 absolvovala stáž na Consevatorium van Amsterdam,
kde studovala hru na cembalo, varhany a klavichord.
Věnuje se sólové i komorní hře, spolupracuje s pěveckými
sbory. V současné době žije střídavě v Čechách a Německu.
Uzávěrka příspěvků pro další číslo zpravodaje do 11. 8. 2015.
Vydává: Redakční rada Městského úřadu; Reg. zn. MKČRE 11911, Náklad: 720 kusů; Distribuce: ZDARMA do všech domácností. ; Tisk: Helma Beta, spol. s r. o. Praha 9,
Sazba: One Vision studio, Praha 9; PŘÍSPĚVKY MŮŽETE ZASILAT NA: knihovna@ronovnd.cz. Příspěvky mohou být redakčně kráceny nebo přesunuty do dalšího
čísla. Názory přispěvatelů se nemusí shodovat s názory redakce.
PŘÍJEM HOTOVÝCH INZERCÍ: Soubory: PDF/X-1a, velikost 1: 1, barevý režim CMYK, rozlišní 300 dpi, na zrcadlo, zahrnout fonty či převézt do křivek; JPG: velikost
1: 1, barevý režim CMYK, rozlišení 300 dpi, bez komprese, kvalita: vysoká 10–12. Velikost inzerce: 1/16 strany: šířka 86 mm x výška 31 mm, 1/8 strany: šířka 86 mm x výška
64 mm, 1/4 strany: šířka 86 mm x výška 130 mm. U jinak dodaných souborů nemůžeme ručit za správnou interpretaci.
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