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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
dovolte, abych se krátce
ohlédl za letošními prázdninami, které se chýlí
ke svému konci, ač si ještě živě pamatuji na to, jak
jsme společně zahájili léto
Vodnickým putováním, pěknou akcí pro naše nejmenší.
Přestože nám vydatně zapršelo, věřím, že se vám odpoledne
strávené u Nového rybníka líbilo a déšť jste spolu se mnou
vnímali jako milou vodnickou kulisu, než něco, co by nám
zkazilo zážitek. Nyní jsme na konci prázdnin, a tak se v mnoha domácnostech chystají prvňáčci k nástupu do ronovské
školy. Tímto bych jim chtěl popřát šťastné vykročení do jejich prvního školního roku! Věřím, že se jim ve škole bude
líbit, protože práce na dokončení zateplení se chýlí ke zdárnému konci a škola se oblékne do úplně nového kabátu.
Další akcí čekající na své dokončení je kašna na náměstí.
Ačkoliv ještě není funkční, je už plně zrekonstruována. Kdy
se tedy slavnostního uvedení do provozu dočkáme? Jakmile
dokončíme revitalizaci celého náměstí, která byla odložena
po skončení svatovavřinecké pouti. Pevně doufáme, že je to
to nejlepší rozhodnutí, protože jsme nechtěli kácet stromy
a náměstí rozkopávat právě před poutí. Provádějící firma navíc přislíbila, že práce dokončí včas.
Čeká nás také velká změna v užívání náměstí po uzavření
příčné ulice vedoucí přes park. Pravděpodobně to s sebou
přinese i problémy s parkováním menší či větší dopravní komplikace. Dopravní řešení nejenom na náměstí, ale
i v přilehlých ulicích, chceme nechat odborně posoudit, abychom si byli jisti, že děláme správná rozhodnutí. Už nyní ale
víme, že budeme muset vytvořit nová parkovací místa v ulici Zámecká, kde auta parkují na travnatých pásech, hlavně
před zdravotním střediskem. Dalším místem pro vytvoření
parkovacích míst je ulice za nákupním střediskem. Parkoviště
tu bylo v minulosti plánováno už v rámci územního plánu.
Prozatím však k realizaci nedošlo. Buďte si ale jisti, že návrh

Návrh školy, autor Ing. M. Lesák

nejlepšího řešení bude na odborníkovi, takže věřím, že vše
dobře zvládneme a na změny si zvykneme. Zároveň bych vás
chtěl požádat o trpělivost. Ne vše je možné řešit a realizovat
okamžitě, tak jak bychom si všichni přáli.
Na závěr bych se rád zmínil o údržbě města. Ten, kdo jezdí
po vlastech českých, a náhodou zabloudil na jižní Moravu, si
možná všimnul krásně upravených vesnic. Domy jsou opravené a před každým je krásná předzahrádka. Jeden soused se předhání druhého, kdo bude mít krásnější záhonek.
I u nás v Ronově se najdou občané, kteří se o pozemek v bezprostřední blízkosti své nemovitosti dobře starají, přestože
jde o pozemek obecní. Těmto paří velký dík. Na druhou stranu přicházejí situace, ze kterých je mi trochu smutno. Zvláště
ty, kde se lidé obrací na obec, aby se postarala třeba o to,
že z „městského“ jim prorůstá plotem tráva a chtějí rychlou
nápravu. Vždycky mě pak napadá, jestli je nějaké my, tady
na úřadě a vy, občané. Byl bych rád, abychom všichni byli
jedni a ti samí Ronováci, co se budou starat o to, aby veřejná
prostranství, která jsou nám společná, vypadala k světu. I tak
se naši zaměstnanci starají o údržbu stále větších travnatých
ploch a zejména za to, že vše zvládli i v letošním extrémním
horku, jim patří velké poděkování.
Přeji vám krásný zbytek letních dní a školákům šťastné
usednutí do lavic!
Marcel Lesák, Váš starosta

Netradiční Vodnické putování
Třetí červnovou neděli se v Ronově nad Doubravou uskutečnila pod záštitou Volnočasové Kulturní Ronovské Komise alias
„VoKu®Ky“ netradiční akce pro děti s názvem „Vodnické putování“. Hlavním cílem bylo připravit pro děti hezké a nezapomenutelné odpoledne, které bude spojené s naším městečkem.
K realizaci jsme využili místní Nový rybník a vznikla tak příjemná procházka plná překvapení. S prezentací účastníků se začalo
ve dvě hodiny odpoledne na paloučku „Mělčina“. A dětí se sešlo
opravdu mnoho – bezmála sedmdesát, což je pro nás ta největ-

ší odměna. Malí návštěvníci se v průběhu procházky po břehu
rybníka setkali s vodními a pohádkovými bytostmi, u kterých plnili rozmanité úkoly. Na konečné zastávce u stavidla na ně čekal
samotný vodník Oulička. Ten zúčastněné obdaroval perníkovým
kapříkem. I přes jednu dešťovou přeháňku se putování povedlo
a nejen děti, ale i jejich rodiče si odnesli hezké zážitky a prožili
příjemné odpoledne v přírodě, které bylo zakončeno opékáním
špekáčků na připraveném ohništi. Věříme, že se příští rok akce
opět uskuteční a těšíme se nashledanou.
Vaše VoKu®Ko.
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Městečko na dlani

V RONOVĚ SE O PRÁZDNINÁCH OBJEVILI RYTÍŘI, LEONTÝNKY A TRPASLÍCI

Pod záštitou města Ronov nad Doubravou proběhly červenci a srpnu v areálu místní mateřské školy tři týdenní termíny příměstského tábora s názvem „Léto s Leontýnkou
a rytíři“. Této akce se dohromady zúčastnilo 60 dětí z Ronova
a blízkého okolí ve věku od tří do osmi let.
Příměstký tábor nabízí alternativu předškolní péče v době
prázdnin. Letošní program byl inspirován filmem „Ať žijí duchové“. Během týdenního programu měli malí táborníci možnost zažít dobrodružství s trpaslíky, rytířem z Brtníku a jeho
dcerou Leontýnkou. Poznali historii hradu Lichnice a okolí,
navštívili speciální „hradní střelou“ zámek Žleby a díky ochotě
pana hajného oboru ve Žlebech nebo shléhli výcvik loveckého psa přímo v táboře. Děti si po dobu tábora vyrobily vlastní
rytířské štíty, meče, trpasličí úbory nebo Leontýnské čepice.
Zažily spoustu dobrodružství při hledání trpaslíků nebo výro-

bě zjevného pergamenu. Složily vlastní táborovou písničku,
kterou si s rodiči vždy zazpívaly při páteční závěrečné slavnosti. Díky hospůdce u Vavřince a šéfovi Milanovi ochutnaly
skvělé trpasličí pokrmy.
Myslím si, že si děti z našeho tábora odnesly spoustu zážitků a užily si ho stejně jako my, vedoucí. Těším se, že podobný
tábor příští léto zopakujeme, protože areál místní školky poskytuje úžasné zázemí a spoustu možností pro další akce.
Děkuji městu Ronov nad Doubravou a vedení mateřské
školy za umožnění realizace tohoto projektu, všem rodičům
a přátelům za úžasnou spolupráci, ochotu a pomoc při přípravě tohoto tábora. Zvláštní poděkování patří skautům za zapůjčení stanu, místní knihovně a Jiřímu Šindelářovi za vstřícné
jednání a pomoc při přípravě tábora a zázemí pro děti.
Mgr. Barbora Mrázková

Soutěž
„NEJHEZČÍ FOTKA NA RONOVSKÝ WEB“

má své vítěze
Soutěže „Nejhezčí fotka na ronovský web“
se zúčastnilo 12 fotografů s celkem 21 snímky. Veřejnost měla možnost hlasovat v anketě
na www.ronovnd.cz . Svůj hlas věnovalo celkem 689 spoluobčanů.
1. místo s 200 hlasy získal Jiří Piskač – věcná
cena fotorámeček; 2. místo s 110 hlasy získal
Aleš Lebduška – věcná cena USB flash disk;
3. místo s 60 hlasy získal Jan Opasek – věcná
cena USB flash disk.
Vítězům blahopřejeme a jejich vítězné fotografie naleznete na www.ronovd.cz
Ze školy a školky

Rekonstrukce v mateřské školce

1. oddělení mateřské školky se po 40 letech dočkalo rekonstrukce sociálního zařízení, které odpovídá současným trendům a hygienickým požadavkům. Stavbu provedl Jaroslav
Šouba.
Chtěli bychom v tomto duchu dále zpříjemňovat prostředí
nejen pro naše nejmenší. Chlapcům a děvčatům přejeme radostný nástup do mateřské školky.
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Slavnostní vyřazení
žáků 9. ročníku základní školy
V letošním roce opustilo ZŠ celkem 26 žáků. Všichni úspěšně ukončili devítiletou školní docházku a byli přijati ke studiu
na středních školách a učilištích.
Jejich slavnostní vyřazení proběhlo v pondělí 22. 6. 2015
v tělocvičně Základní školy v Ronově nad Doubravou. Mnoho
úspěchů do života jim popřál pan starosta Marcel Lesák, paní
ředitelka Jitka Miřejovská a třídní učitelka Ilona Spěváková.
Přišli se s nimi rozloučit i ostatní učitelé. Nejen učitelům,
ale i rodičům poděkovali ve svém projevu za všechny žáky
Vojtěch Kozel a Veronika Turoňová. Žákům byly předány
pamětní listy a skleničky se jménem a logem Ronova nad
Doubravou.
Tímto vyřazením završili žáci jednu etapu svého života
a vstupují do druhé, důležitější. Teprve následující roky ukážou, co v nich skutečně je. Za celou školu jim přejeme mnoho
úspěchů v jejich dalším životě a krásné vzpomínky.
Ilona Spěváková, tř. učitelka

Literární okénko
V dnešním Literárním okénku uveřejňujeme práci
Milušky Brynychové, žákyně 8. třídy, která získala 1. místo v okresním kole literární soutěže „Požární ochrana
očima dětí“.
Tereza Koubová ze 3. třídy získala v kategorii L1 –
2. místo, Martin Fulín (také ze 3. třídy) skončil třetí.
Pro úplnost uvádíme ještě výsledky výtvarné části této
soutěže: Adam Kopp ze 2. třídy obdržel 1. místo v kategorii ZŠ 1, v kategorii ZŠ 3 Tereza Plevová ze 6. třídy
získala 3. místo. Společnou prací se žákyně 8. třídy Anna
Pazderková a Tereza Tatíčková umístily na 2. místě v kategorii ZŠ 4. Zvláštní cenu OSH Chrudim obdržely Jana
Petrowská a Natálie Lebdušková ze 7. třídy.
Všichni tito žáci se zúčastnili slavnostního vyhlášení
výsledků soutěže v HZS Chrudim.

Záchrana
Dobrý den, jmenuji se Miloslava Brynychová a chtěla bych
vám napsat o desetileté holčičce, která začala kouřit. A výsledek jejího chování? O tom se dočtete v následujícím příběhu.
Desetiletá Barunka z Plzně začala kouřit na základě lásky
ke svému kamarádovi, kterému je šestnáct. Už dlouho se jí líbil, ale pořád ji bral pouze jako kamarádku. I když není divu
s tak velkým věkovým rozdílem. Barunka po třech měsících
byla tak zoufalá, že jí nezbývalo, než aby kouřila, a tím zapadla
do party mezi skoro dospělé děti. Její plán vyšel. Zanedlouho
byla populární hlavně u deváťáků a osmáků. Přišla jim děsně
prima. Kouření je totiž podle žáků naší školy klíč k popularitě.
S Barunkou to šlo od desíti k pěti. Sice se sblížila s Vojtou,
ale ve škole se zhoršila. Nosila domů samé čtyřky a poznámky. Její rodiče začínali mít opravdu strach, a tak se šli poptat
do školy, co se děje. Poznámky typu „O hodině matematiky
vyrušuje, je nesoustředěná a v poslední době nepřipravená
na hodinu“ byly u tak vzorné holčičky jako Barunka opravdu
překvapivé. Ve škole se nedozvěděli nic jiného, než co už věděli ze žákovské knížky.
S nepořízenou šli pro Barunku do družiny, jenže ona tam nebyla. Šla o pár minut dřív, aby si mohla zakouřit. Rodiče byli

samozřejmě zdrcení a vydali se ji hledat, zatímco Barunka
procházela školou a nebojácně si zapálila cigaretu. V klidu si
ve škole kouřila, ale když jí zbyl v ruce jen malý kousek cigarety, tak se neobtěžovala ho típnout a vyhodit do koše. Když
šla okolo kabinetu matematiky, hodila rozpálenou cigaretu
přímo pod dřevěné dveře. V klidu kráčela dál. Najednou uslyšela divný zvuk. Otočila se. Dveře hořely a plameny šlehaly
po zdech jako biče. Zanedlouho vzplanuly všechny obrázky na nástěnce. V tu chvíli už dorazili hasiči, které zavolala
Barunčina kamarádka Emilka. Hasili dlouhou hadicí, ze které
tryskala voda rychlostí světla. Už málem shořel celý kabinet.
Ale obětaví hasiči probíhali plameny a hledali, zda v hořící
místnosti někdo nezůstal.
Hned jak si mysleli, že je hotovo, začali balit hasicí přístroje.
Najednou zaslechl jeden hasič dětský pláč. Šel za kničlavým
zvukem. Vycházel zpod kancelářského stolu v úspěšně uhašeném kabinetě. Pod stolem našel hasič miminko celé od krve.
Zděsil se. „Pomoc, zavolejte záchranku!“ povykoval. Bál se, že
je popálené. Pak si všiml, že miminko má ještě pupeční šňůru.
Podíval se za židli u stolu. Uviděl paní učitelku Skřivánkovou.
Paní učitelka ještě nedávno na této škole učila, nyní si užívala mateřské dovolené. Byla již v devátém měsíci těhotenství
a toho dne přišla do školy navštívit své kolegy, což zapomněli hasičům nahlásit. Paní učitelka začala v této krizové situaci
rodit! Naštěstí ona i její právě narozená holčička přežily bez
zranění. Schovaly se pod plachtu pohozenou za skříní a tím se
uchránily před požárem.
Paní učitelka byla hasičovi tak vděčná, že se hned ptala:
„Jaké je vaše jméno?“ „Jan Hanzlík, prosím!“ „Moje dcera bude
žít jen díky vám. Kdybyste se pro nás nevrátil, nepřežily bychom. Budeme jí říkat Janička.“ Paní učitelka, hasič i celý učitelský sbor byli nadšení ze záchrany své kolegyně i jejího nového přírůstku do rodiny.
Barunka dostala za ohrožení na životě z nedbalosti trojku z chování, dokonce se spekulovalo o návrhu odebrání
Barunky z péče rodičů. Nakonec vše zůstalo u tohoto postihu.
Barunka svého činu doteď velmi lituje. Paní učitelce se omluvila snad stokrát, ale jak se říká, předtím, než uděláme nějakou hloupost, je lepší si rozmyslet možné následky.

Stalo se

Posezení s harmonikou pro obyvatele DPS

Projekt Komise pro kulturu a volný čas (VoKu®Ko) s názvem
„Setkávání seniorů v DPS“ pokračoval ve čtvrtek 30. července
další akcí. Tentokrát jsme pro zdejší obyvatele připravili hudební posezení včetně malého občerstvení. Na harmoniku zahrál a známé písničky zazpíval pan Stanislav Mrázek. Všichni
přítomní se společně nejen pobavili, ale také si zavzpomínali
na svá mladá léta, kdy chodili k muzice. A měli radost z toho,
když se rozezněla právě ta jejich písnička. Příjemně strávené
odpoledne se vydařilo. Těšíme se na další podobná setkání.
Vaše VoKu®Ko

Počítačový kurz pro seniory

V srpnu probíhal v prostorech družiny na Základní škole
Ronov nad Doubravou počítačový kurz pro seniory. Účastníci
se seznámili se základy práce s počítačem, textem, internetem a e-mailem. Naučili se vyhledávat potřebné informace
a mnohé další užitečné dovednosti.
Poděkování patří společnosti Attavena, o. p. s. České
Budějovice, která bezplatný kurz pořádala. Věříme, že byl pro
všechny kurz přínosem.
Zpravodaj Ronova nad Doubravou – 4/2015
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Stalo se

Varhanní koncert

Pouťová „party“ pro nejmenší

Město Ronov nad Doubravou uspořádalo v ronovském kostele sv. Vavřince varhanní koncert. Na nově opravený hudební nástroj předvedla své umění MgA. Daniela Lange. Více než
80 účastníků ocenilo krásu a jedinečnost ronovských varhan,
spojenou s příjemným chládkem kostela v horkých letních
dnech.

Ve středu 12. srpna bylo v našem městečku opravdu veselo!
Uspořádali jsme dětskou diskotéku pro naše nejmenší. Celá
akce proběhla na zahrádce Ronovské pivnice a všichni, v celkovém počtu 90 návštěvníků, zejména pak děti, si pouťovou
„party“ užili. Dětská diskotéka v našem pojetí neznamenala pouze tanec s těmi největšími hity, ale také spoustu her
a soutěží. Věříme, že malí návštěvníci budou mít ještě dlouho na co vzpomínat a těšíme se za rok na viděnou. Foto na
www.ronovnd.cz
Vaše VoKu®Ko

Zveme Vás

Kulturní akce
28. 8.

Rozloučení s prázdninami a lampionový průvod

30. 8.

Posvícení U Vavřince – neděle

31. 8.

Zlaté posvícení U Vavřince – pondělí

5. 9.
12. 9.

Rocková pípa Radia BEAT v hospůdce U Vavřince
Rondo 20. výročí od založení

18. 9.–18. 10. Zlaté ronovské ručičky
19. 9.

Podzimní vodácký sjezd Chrudimky

19. –20. 9. Rybí spaciality v Hospůdce U Vavřince
24. 9.

Cestovatelská beseda ANTARKTIDA

26. 9.

Václavské odpoledne U Vavřince

17. 10.

První podzimní zabijačkové speciality U Vavřince

všechny akce na www.ronovnd.cz

Ukažte svoje zlaté ronovské ručičky
Svaz žen ve spolupráci s Volnočasovou a kulturní komisí pořádá akci, na které se Ronovští budou moci pochlubit svými
rukodělnými výrobky. Výstava Zlaté ronovské ručičky bude
probíhat od 18. září do 18. října v prostorách Galerie Antonína
Chittussiho, představí nápady a šikovnost místních a nabídne
návštěvníkům spoustu inspirace. V současné chvíli probíhá zapůjčování výrobků.
Co všechno bude k vidění a k ochutnání?
Na výstavě se objeví věci háčkované, pletené, vyšívané,
výrobky z pedigu, paličkované, šité nebo tvořené z papíru.
Výjimkou nebude ani keramika, lepené dekorace, nejrůznější modely letadel nebo výsledky košíkářství. Fantazii se meze
nekladou a škálu výrobků určitě nejde omezit. Věříme, že nás
překvapíte.
A pokud by váš výrobek rozměry daleko přesahoval háčkovanou dečku, nebo keramický hrneček, určitě to není problém.
Ke shlednutí bude i venkovní expozice, kam budou umístěny
všechny prostornější výrobky. Na vernisáž výstavy je také připravena ukázka funkčního doma zrekonstruovaného historického motoru. Ani umění častokrát ze vše nejoblíbenější, to kulinářské, nemůže přijít zkrátka. Na vernisáži bude nachystáno
4
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spoustu dobrot připravených Ronovskými a určitě proběhnou
čilé diskuze a výměny receptů.
Pokud se tedy věnujete rukodělným činnostem, vytváříte
krásné věci nebo rádi vaříte a máte pocit, že je škoda, abyste
dekoracemi zdobili jen vlastní příbytky a neukázali je spoluobčanům a vaše lahůdky ochutnávali jen příbuzní, zaneste ukázky své práce do knihovny nebo na stavební úřad do 14. září
nebo se tu s námi domluvte, jaké dobroty přichystáte.
Děkujeme a těšíme se na vás!
za organizační tým výstavy Zlaté ronovské ručičky

výzva
ZO SŽ Ronov nad Doubravou touto cestou
oslovuje širokou veejnost se žádostí o zapjení
svých run vyrobených výrobk za úelem
konání výstavy

„Zlaté Ronovské
ruiky“
kterou pipravujeme ve spolupráci s VOKU®KO
na podzimní msíce tohoto roku do prostor
Galerie A. Chittussiho.

Rádi bychom pedstavili nápady, šikovnost
a fortel našich spoluob an. Píjem výrobk
na výstavu bude realizován v místní knihovn
a zdejším stavebním úad nejpozd ji
do 14. 9. 2015
Info: 608 725 144; 608 725 159

Zveme Vás
Mstská knihovna Ronov nad Doubravou Vás zve na

cestovatelskou besedu

ANTARKTIDA

minulost, souasnost a budoucnost
s RNDr.

Michalem Janouchem
hradecký klimatolog, který se zúastnil
polárních expedicí a v nuje se dlouhodob
výzkumu na Antarktid

24. zá í 2015 od 18 hodin
v zasedací místnosti M Ú Ronov
nad Doubravou
M stská knihovna Ronov nad Doubravou Vás zve na

cestovatelskou besedu

AUSTRÁLIE
Radovan Vlek
s tímto kontinentem Vás seznámí lov k, který tam dlouho žil
a pedstaví Vám krásy pírodních park této zem

steda 11. listopadu 2015
od 18 hodin

zasedací místnost MÚ Ronov nad
Doubravou
Zpravodaj Ronova nad Doubravou – 4/2015
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Mladotice a Moravany

Mladotice

V srpnu se v Mladoticích konalo „sportovní odpoledne pro
děti“. Akce se vydařila a děti si zasoutěžily a vyhrály spoustu
pěkných cen. Tímto děkujeme SDH Mladotice, kteří tuto akci
sponzorovali, dále paní Frýdové a Báře Taichové, které se postaraly o organizaci.
Další akcí v tomto měsíci byla tradiční „Benátská noc“.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří se přišli pobavit a užít si
letní zábavy. Doufáme, že se příští rok znovu sejdeme.

Založení zámku

V dubnovém čísle Městečka na dlani jsme Vám, milí čtenáři,
slíbili, že se podíváme na to, jak je to vlastně s historií toho
zámku v Moravanech… tak se na to pojďme podívat:
Ačkoliv vesnice Moravany existuje podle několika zdrojů již
přibližně od 12. století, založení zámku probíhalo podle dobových záznamů a tradičního vyprávění přibližně takto: Jan
6
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Antonín Rabenhaupt ze Suché se po tuhé zimě roku 1717 prochází osadou, přiléhající k jeho tvrzi v lesích a pozoruje, jak
se malé dřevěné chaloupky probouzí do jarního rána. V hlavě
si znovu promítá svůj včerejší, poněkud pochmurný rozhovor
se svou paní a přemýšlí, čím by jí udělal radost a zároveň tak
trochu i sobě…
„Tahle vesnice je jako stvořená pro Annu. Mohl bych jí ji výhodně prodat. Už dlouho sní o tom, že si koupí ves.” Setrval
po procházce ještě chvíli v opuštěné tvrzi, pak nasedl do kočáru a vrátil se, poněkud lépe naladěn, zpět do svého sídla.
Rozhodl se, že ihned vyhledá svoji ženu Annu. Zastihl ji sedící
v křesle, hledící do ohně.
„Drahá,” oslovil ji, „vzpomínáte, jak jste mi říkala, že byste si
přála koupit si svoji vlastní ves? Myslím, že jsem našel jednu,
která Vám zajisté padne do oka.”
„Kterou? Jak se jmenuje? Myslíte, můj pane, že na ní budu
mít dostatečný obnos?”
Jan Antonín přešel pomalým krokem k oknu spokojený,
že se jeho nápad manželce zalíbil a pronesl: „Jsem přesvědčen, moje drahá, že jakýkoliv obnos, jež mi za ní nabídnete,
bude dostatečný, pokud se Vám můj návrh zamlouvá. Vaše
víska se jmenuje… no sám ani nevím… žije tam myslím rod
Moravů, Moravců a ještě asi dvě rodiny pastevců koz odkudsi z dalekého východu, ale jejich přízvisek si již nepamatuji…
říkejme prozatím těm pár chaloupkám Moravany. Časem si je
můžete nazvat, jak Vám bude libo. “ Ještě toho roku se Anna
Františka Franchimontová z Frankfertu stala majitelkou osady
Moravany s tvrzí.
Anna si však na bydlení v tvrzišti nemohla zvyknout. Byla
zhýčkaná luxusem v zámku a tvrz jí připadala jako nesnesitelná díra. Když se procházela po chodbách, obklopovala jí
jen temnota, studený kámen, vlhko a chlad. Slyšela po celém stavení vrzat dveře. Vadil jí průvan. Její postel nebyla
dost měkká. Její komnata jí připadala úzká a stísněná, jako
by byla zavřená ve skleněné lahvi. Stýskalo se jí po zámku.
Jednoho dne dospěla k rozhodnutí, že starou tvrz nahradí
vlastním novým, přepychovým zámkem. Na to ale potřebovala architekta. A ne ledajakého. Musel to být mistr ve svém
oboru.
Anna se poptala svých nejlepších přítelkyň, ale žádná nevěděla o důvěryhodném architektovi. Začala být nešťastná
a pomalu jí na mysl přicházely pochyby o výhodnosti koupě.
Jednoho dne k ní zavítali její dobří přátelé, hrabata CarettoMillesimo. Strávila s nimi příjemné dopoledne, trochu se
uvolnila. Seděli spolu u stolu a jeden hrabě se zmínil o výstavbě svého nového zámečku. Anna zpozorněla. Věděla, že
hrabata by práci nesvěřila kdekomu. Svitla jí naděje.
„Kdo Vám Vaše moderní sídlo navrhl, pane Millesimo?”
„Jan Blažej Santiny-Aichel. Proč to chcete vědět Anno,
smím-li se ptát?”
„Potřebovala bych někoho zkušeného a schopného, aby mi
postavil zámek. V téhle tvrzi už dlouho nevydržím.”
„Pan Santini je skutečně vynikající architekt. Všechny budovy, které dosud postavil, vypadají skvostně.”
Když hrabata odjela, Anna šla hned spát, tedy přesněji
snít… Konečně našla to, co hledala celé dny. Do měsíce poslala pro Santiniho. Po několikadenním jednání se dohodli,
že Santini postaví pro paní Annu Františku Franchimontovou
v Moravanech dokonalý zámek.
Jelikož Santini pracoval na sídle poněkud dlouho, vrátila se
Anna dočasně do zámku svého manžela a čekala, až bude ten
její dostaven. Počítala dny, nemohla se dočkat.
Jakmile byl zámek hotov, okamžitě nasedla do kočáru a vypravila se do Moravan. Nemohla uvěřit svým očím. Zámek byl
přesně takový, jaký si ho představovala.
Co spatřily v tu chvíli oči majitelky prvního zámku
v Moravanech, si povíme v příštím čísle.

Příspěvky čtenářů

Máme letos
horko a sucho

jako v roce
1947?

Letos máme opravdu
suché a horké léto. Je
však srovnatelné s proslulým rokem 1947?
Připravili jsme pro vás
opis zápisu počasí
z tohoto poválečného
roku z ronovské kroniky.
Posouzení necháme
na každém z vás.
Začátek května byl velmi chladný se studenými větry.
Jabloně byly v plném květu. Teprve 5. května se oteplilo,
takže mohli v květech započíti svou oplodňovací práci včely.
Následující dny byly velmi studené noci, ačkoliv ve dne trvalo teplé počasí. Sucho počalo ohrožovati polní úrodu a velmi
ztěžovalo jarní polní práce. Na sv. Jana se značně ochladilo, ale
teprve v noci na 20. květen se dostavil slabý déšť. Ve dne vály
studené větry. Silnější déšť, trvající asi ½ hodiny přišel večer
dne 24. května, načež se opět značně oteplilo. Vedra, která
v dalších dnech nastala (až 33 °C ve stínu a 46 °C na slunci)
a která ohrožovala silně polní úrodu, potrvala až do 6. června, kdy přišel k večeru silný déšť, který přinesl značné ochlazení. Přepršky trvaly až do 16. června, od kteréhožto dne zase
počaly teploty značně stoupati. Nastala nová perioda – trvalého sucha – s teplotou až 35 °C ve stínu. 29. června přišel s odpoledne s bouřkou prudký, ale krátce trvající déšť. Následující
dny byly opět tropické vedro.
1. července se opět ochladilo a mírný, ale dlouho trvající
déšť napravil částečně škody, způsobené dosavadním suchem
na polní úrodě. Nový mírný, ale hustý déšť přišel 9. července. Od té doby počala zase teplota stoupati a dosáhla okolo
26. července maxima: ve stínu 34 °C. Teprve 5. srpna se dostavil k večeru osvěžující déšť, po němž se značně ochladilo. Žně
byly v té době hladce skončeny, neboť úroda byla, jako snad
po celé naší vlasti katastrofálně podprůměrná. Po 10. srpnu
se opět oteplilo a sucho trvalo dále. Jen v noci na 20. srpna
přišla bouřka s prudkým, ale bohužel krátkým deštěm. Kolem
12. září dosáhly teplota ve dne +35 °C ve stínu. Pro trvalé sucho nebylo možno síti ozimy. Půda byla již tak do hloubky vyschlá, že v místech, kde byla ornice drobivější se při polních
pracích za pracujícím táhl prachový mrak. (Opis kroniky, rok 1947,
strana 472–473)

Ozvěny SK Ronov
Pomyslné vysvědčení za fotbalovou sezónu 2014/2015 by
z pohledu ronovského fotbalu patrně nebylo ani z daleka
s vyznamenáním.
Ronovské A mužstvo se po vypjatém závěru sezóny,
o němž referoval i komentář o fotbalovém „posledním zvonění“ na www.skronov.cz, umístilo na celkovém 12. místě
chrudimského okresního přeboru. Celou soutěž vcelku suverénně vyhrálo mužstvo Stolan a na opačném konci tabulky sestoupily ke škodě železnohorského fotbalového diváka do III. třídy Prachovice. V nadcházející sezóně 2014/2015
se naopak nově utká ronovské áčko s nováčkem SSS Kočí,
který po loňském úspěchu ve IV. třídě oslavil postup i letos
ze III. třídy.
Ronovské Béčko obsadilo v konečném součtu 9. příčku tabulky IV. třídy jen o bod před rivalem ze Žlebských Chvalovic.
Postoupit ze IV. třídy se letos nakonec podařilo rezervě Luže.

V rámci dosavadního průběhu přestupového termínu bylo
prodlouženo hostování v Ronově pro hráče Jiřího Spěváka
(Třemošnice), Jiřího Antoše (Čáslav) a Marka Formana (Žlebské
Chvalovice).
Řady ronovský také posílil hostující Petr Budinský (Valy)
a Zdeněk Klepetko (Prachovice). Hostování v Ronově naopak
skončilo Tomáši Hronkovi (Vrdy). Hostování v týmu Žlebských
Chvalovic bylo prodlouženo Václavu Polákovi, Kamilu
Vašíčkovi a nově Hynku Procházkovi. Mužstvo Žlebů na jeden
rok posílí David Zumr. Z hostování ve Žlebských Chvalovicích
se vrací Josef Kluge, z Prachovic Václav Kluge a z Čáslavi
Zdeněk Filka.
Kromě změn ve hráčském obsazení je třeba zmínit také
změny v organizačním vedení mužstva.
Ve funkci sekretáře a člena výboru vystřídal Josefa Zitu
bývalý hráč a dlouholetý člen klubu Luděk Jelínek. Zatímco
Josef, jemuž tímto děkujeme za dosavadní výkon funkce,
se hodlá plně soustředit na svou hráčskou kariéru, Luděk
se bude i nadále věnovat také trénování. Při trénování
mladší přípravky mu nově pomáhá současný hráč mužstva
dospělých Václav Kluge. Ke změně na trenérském postu
došlo i v případě B mužstva, kdy se po odchodu dosavadního trenéra Martina Šimonky, ujal role hrajícího trenéra
Martin Vančura. Všem třem novým trenérům, ale i těm stávajícím přejme hodně zdaru při jejich snaze o rozvoj fotbalu
v Ronově i v další sezóně.
Nepochybně největší letošní ranou pro SK Ronov byl
rozpad „souklubí“ mužstev dorostu SK Ronov n. D. a ŽSK
Třemošnice B v průběhu jarní části sezóny, po kterém se již
nepodařilo pro nedostatek hráčů sestavit soupisku dorostu ani pro nadcházející sezónu. Žalostný nedostatek hráčů v kategorii dorost (U19), který trápí takřka většinu klubů
v okrese, si tak i přes veškerou snahu vybral svou nejvyšší
daň i v Ronově. Pro nadcházející sezónu jsou v celé okresní
soutěži přihlášena pouhá 4 mužstva této kategorie. Pevně
věříme, že se nám v budoucnu podaří mužstvo dorostu oživit, a proto dnes o to více upíráme zraky ke zbylým mládežnickým mužstvům. Mladší žáci pod vedením Luďka Jelínka
obsadili v okresní soutěži 11. místo. Neméně srdnatě se za SK
Ronov prali v celé sezóně i hráči mladší přípravky pod vedením Tomáše Žítka. Bohužel i mužstva přípravek a žáků
se potýkají s nedostatkem hráčů zejména v kategorii starší
přípravky (nar. do r. 2005) a o starších žácích ani nemluvě.
Není snad ani třeba dodávat, že i samotných trenérů či jen
aktivně spolupracujících rodičů a prarodičů není v mládežnických mužstvech nikdy nazbyt. I proto se prostřednictvím
tohoto článku obracíme na všechny rodiče z Ronova a okolí, aby využili příležitosti, kdy stále ještě mohou přivést své
dítě na ronovské hřiště s tím, že se zde bude moci věnovat
fotbalu v některém z mládežnických mužstev, a případně se
sami aktivněji zapojit do činnosti klubu. Je nadmíru jasné, že
tato příležitost není tak samozřejmou, jak se snad mohlo dříve zdát. Není proč otálet, chceme-li mládežnickou kopanou
v Ronově zachovat!
V nadcházející sezóně pevně věříme, že nám zachovají svou
přízeň jak fanoušci, které srdečně zveme na všechna domácí
i venkovní utkání, tak i naši věrní sponzoři a partneři, jimiž jsou
město Ronov nad Doubravou a společnosti Kovolis Hedvikov,
Tlapnet, Recycling-kovové odpady, Hospůdka u Vavřince
a truhlářství Rek.
Kompletní rozpis utkání, výsledky přípravných utkání
a mnoho dalších užitečných informací a kontaktů na trenéry
a vedení klubu naleznete na našem facebookovém profilu
a především webových stránkách (www.skronov. webnode.cz
nebo www.skronov.cz), za jejichž kvalitní a neúnavnou údržbu vděčíme a děkujeme Dušanu Holasovi.
Sportu zdar a fotbalu zvláště
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Příspěvky čtenářů

Amatérský fotoklub Ronov nad Doubravou
Chcete se stát členem nově vznikajícího Amatérského
Fotoklubu Ronov nad Doubravou? Chcete s námi fotografovat, naučit se jak upravovat foto, diskutovat nad fotografiemi
nebo pořádat výstavy? Jste srdečně zváni mezi nás. Budeme
se scházet každý lichý čtvrtek v Galerii Antonína Chittussiho
od 18 hodin. Začínáme 22. 10. 2015. Info v místní knihovně
nebo 608 725 159.

Kurzy angličtiny
V Galerii Antonína Chittussiho se bude konat kurz angličtiny
s rodilou mluvčí Christine Datl. Kurz bude probíhat od 20. 10.
každé úterý od 17 hodin – den a hodinu lze upravit podle
zájmu a potrvá 10 týdnů. Délka vyučovací hodiny je 90 min.
Cena kurzovného pro účastníka je 1500Kč. V případě zájmu
se přihlaste do 30. září osobně v místní knihovně nebo pište
na knihovna@ronovnd.cz případně volejte 608 725 159.

Knihovna

Městská knihovna
rozšiřuje své služby
Městská knihovna Ronov nad Doubravou, díky získanému
grantu, spouští nový on-line katalog na www.ronovnd.cz
v sekci knihovna. Tato služba umožňuje široké veřejnosti nahlédnout do katalogu knihovny, prohlédnout si naše novinky,
vyhledat svůj oblíbený titul nebo autora a zjistit zda je kniha volná nebo půjčená. Registrovaní čtenáři se mohou svým
čtenářským číslem přihlásit do systému, a svoje výpůjčky si
prodlužovat nebo rezervovat. Věříme, že tato služba je pro
knihovnu a veřejnost velkým přínosem.
Začátkem školního roku mnozí přivítají službu obalování knih a učebnic – 5 Kč za kus.
Dále nabízíme tisk, kopírování, skenování, laminování
a prodej vyřazených knih.

Vítejte ve mlejně

Člověk by neřekl, co všechno mu dokáže obrátit život naruby. Mně k tomu stačily dva velmi krátké rozhovory.
„Martino, ta Praha mne zabije,“ stěžuji si své milované profesorce z medicíny, ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, že vlahý vítr
prosluněné Francie odvál stálepřítomnou bolest.
„To máš z toho, že jsi tak sobecká,“ opáčí Martina.
Slova mi zaskočí v krku.
„Já sobecká? Zůstávám v Praze jenom kvůli dětem. Dvě
chodí do matematické třídy, kde jim zajistím takovou školu
na venkově?“
„Nepovídej. Zůstáváš v Praze kvůli pohodlí a blahobytu velkoměsta. Děti jsou malé, dost na tom, že další studia už se bez
města neobejdou. Základní škola je poslední období, kdy jim
můžeš dát louky, lesy…“
„Evo, já jsem se rozhodla. Chci prodat domeček a odstěhovat se na venkov dřív, než mne Praha zničí,“ přivítala mne
Bára v Praze. Aby bylo jasno. Hovoříme o miniaturním domečku s ještě menší zahrádkou kousek od lesa v pražských
Kobylisích, kterou jsme s Bárou chtěly opravit a společně žít
i s našimi šesti dětmi.
„No počkej, vrazily jsme už docela dost peněz do projektu
na rekonstrukci a spousty dalších věcí…“
„Evo, mne ta Praha zabije,“ opakuje Bára.
Tak to už jsem někde slyšela. Hm. Najednou je vlastně všechno jednoduché.
„Tak jo. Jedu s tebou. Počkej, kam jdeš?“
„Přece koupit Annonci,“ houkne Bára ode dveří.
Červené autíčko si supí do kopce. Za zatáčkou na nás vykoukne kostelík.
„To je zvláštní, to už jsem někde viděla,“ říkám si, zároveň si
ale uvědomím, že jsem tu nikdy nemohla být.
„To je krása,“ komentuji pohled, který se nám u kostelíka otevřel. Krajinu lemuje jako dračí hřbet hřeben hor, úzkému zalesněnému údolí, sevřenému lesy vévodí majestátní zřícenina…“
8
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„To myslíš ty paneláky?“ vrací mne zpátky na zem Bára narážkou na ošklivé šedivé sídliště umělecky zasazené kousek
od zříceniny samozřejmě tak, aby co nejvíc narušilo krajinu,
ale v zápětí vyjekne: „Ježkovy oči, zastav.“
Dupnu na brzdu. Bára nečeká a opouští auto. Otáčím se
za ní a okamžitě chápu její výkřik. Hluboko pod silnicí se vine
řeka s neuvěřitelnými bludnými balvany. Vypadá to, jako by
pramínky vody potřebovaly povolení k průtoku, tak nejistě se
šinou natěsnanými kameny.
„To je nádhera,“ broukne Bára a já mlčím, první pohled
na Chittussiho údolí vyrazí řeč každému. Chvíli se kocháme.
Ale jedenáctá, na kterou máme domluvenu první ze sedmi
prohlídek nemovitostí na prodej se nezadržitelně blíží. Auto
pomalu klouže dolů. V zatáčce míjíme rozsáhlou příšernost.
Nevěřícně otáčím hlavu, tady snad minulý týden skončilo natáčení druhého dílu filmu Den poté. Nízkému stavení z části
propadla střecha, malému spadne nejspíš během příštích
deseti minut, vysoké je zcela vybydlené, na posledním domě
bezmocně plandá pár okenních křídel na sténajících pantech… Rychle zahýbám, přejíždím most, jenže přede námi se
opět vinou zatáčky do prudkého kopce… Nahoře zastavujeme u další ruiny. Hledáme vodní mlýn a ty se málokdy stavěly
na kopci. Přece ale nikdo nemůže inzerovat tu hrůzu u řeky!
S nechutí obracím auto. Nic naplat, musíme se vrátit. Paní,
se kterou jsem hovořila, říkala něco o třech maličkých dětech. Bude poledne, v očekávání návštěvy nedá dětem oběd
a děti… No nic. Rychle to projdeme, zdvořile se odporoučíme
a tradá dál.
Detailně si prohlížím zrezivělou bránu, abych nezdvořile nezírala na zanedbanou bytost, která nám s nesmělým
úsměvem přišla otevřít. Horní jednička vpravo chybí, ze druhé zbyl černý pahýl… Po chvíli mám pocit, že bránu už znám
z paměti. Žena pomalu otevírá jeden visací zámek za druhým,
po několika minutách jich ještě pár zbývá. Před čím se pro-

Příspěvky čtenářů

boha tak zamyká? Konečně brána zaskřípe. Kráčíme po hebkém pažitu rozlehlého nádvoří, lemovaného čtyřmi objekty.
Spočinout na pažitu ale může nanejvýš oko, jiné části těla by
si odnesly pozůstatky životních pochodů hus a dalších zvířecích obyvatel mlýna. Bára zrychlila krok, asi i ona to chce mít
co nejdřív za sebou.
Z temné chodby vcházíme do prostorné kuchyně. Žena nám
nabízí kávu, usedáme ke stolu a pozorujeme děti. Holčička asi
šestiletá drží na klíně batole, u ní stojí tříletý klučík. Posunu se
na židli kousek k nim. Uf. K pěti centimetrům do leva se přidalo deset dolů. Pomalu propadám zpuchřelou podlahou…
Ještě že hrneček je tak malinký. Házíme kávu do sebe. Na okamžik mne napadne, že vlastně žádnou prohlídku absolvovat
nemusíme, prostě jen řekneme… Ale pohled do odevzdané
tváře nás zvedá ze židlí. Kolik lidí už asi ženu odbylo? A že se
chce z toho pekla dostat ven, kdo by se jí divil?
Vracíme se do temné chodby a velkým obloukem obcházíme mrazák, který je schopen naplnit mé občasné přání – svěřit mu aspoň na chvíli mé čtyři, Bářiny dvě a bezpočet dalších
dětí, které svou přítomností často zvyšují entropii vesmíru až
k hranici únosnosti. Po několika krocích se mi něco ovine kolem krku. V hrůze vymrštím ruku.
„To nic,“ chlácholí mne žena, „muž nedodělal elektřinu.“
Odsunu drát, visící ze zčernalé klenby z dosahu mého krku
a obezřetně pokračuji v cestě do spíže. Netuším, čím si ta prostora zasloužila takové označení. Jediné, co se tu uchovává –
a zřejmě po staletí – jsou dlouhatánská, jako drát široká vlákna
černé plísně. No jistě, co také můžete čekat v domě Usherů?
Na zpáteční cestě se objevilo trochu světla. Skrze hromady
věcí, navršeným na obou stranách chodby sem ze schodiště
zřejmě nesměle dopadlo pár paprsků světla. Mělo co dělat.
Ze širokého zámeckého velmi pohodlného schodiště zbývá
zhruba půlmetrový průchod. Z velkých klenutých harampádím zastavěných oken naštěstí vyčuhuje několik světlých plošek špinavých skel, takže nahoru do patra se dostáváme bez
větších úrazů.
„Tady je šalanda, my tu máme děti,“ ukazuje žena hezký,
velký, čistě bíle vymalovaný pokoj. Do oken nám mávají větve
stromu, dubu, který se tyčí nade mlýnem. I podlaha vypadá,
že se postýlkami dá bez obav hýbat.
„Tady je šatna,“ míjí žena další dveře, „a tady bydlíme“.
Zjevně z překvapení nevyjdeme. Instinktivně jsem sehnula hlavu, při snižování stropu zjevně netroškařili, zbyla tak
tak podchodná výška. V ložnici jsme narazili na další unikát,
z prkýnek stlučený srub sloužící jako koupelna. Opravdu zajímavý nápad. Rozeschlá prkýnka umožňují spojit tělesnou úlevu s prakticky bezbariérovou komunikací s osazenstvem široké
manželské postele z jedné strany a obývací sedačky přímo proti
toaletě. Připraveny už na všechno se posunujeme dál, ale v tu
chvíli nám opět poklesla brada. Oslepila nás vlna světla, takže
do další místnosti vcházíme jako stroje. Jas nebrzdila žádná
špinavá okna jednoduše proto, že některá okenní křídla zce-

la chyběla a ostatní se smutně houpala na zbylých zrezivělých
pantech.
Velký prázdný prosluněný prostor s úžasnou vyhlídkou na zříceninu Lichnice a bez vyhlídky na ošklivé sídliště, schované
milosrdným hájkem, mne zcela zaskočil. Otočím se po Báře, ale
ta se vůbec nedívá z okna! Stojí s hlavou vyvrácenou vzhůru.
Teprve v tu chvíli jsem si všimla další úžasnosti. Strop nad námi
je celý malovaný. Bílá je zašlá, zažloutlá, ale ostatní barvy! Ta
modrá! Je tak tmavá a jasná, jako by ji malovali včera. Střední
pole z rosenkruciánských růží, napravo královská žlutá, škoda že
ta obvodová pole jsou tak popraskaná. Popraskaná? Procházím
kolem dokola a počítám. Tři, tři, tři, jo milá zlatá, já ti dám popraskaná. Prasklina dovnitř, tři čárky ven. Prasklina ven, tři čárky
dovnitř. Tři čárky v úrovni malby, kamarádko, koukáš na zprávu.
Uneseně se zastavuji. Fascinující podívanou ani moc neruší asi
šest metrů chybějící zdi dalšího pokoje, kde je omítka okopaná
až na kámen a prázdný okenní otvor pro jistotu nemá ani rámy.
Ale čas běží a tak se brodíme stavebním rumem přilehlého pokoje do miniaturního výklenku…
Více na: www.ronov.cz

Informace z radnice

Ronov v proměnách času

Poznáte toto místo? Pamětníci si vzpomenou, ostatní proměnu najdou v Městečku na str. 11.

Ochrana ovzduší a vytápění
domácností
Přestože topná sezona skončila, nová se nám nezadržitelně
blíží. S ohledem na pravidla, která přinesl zákon č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, je nutné se postupně přizpůsobit novým požadavkům bez ohledu na roční období.
K tomu je třeba připomenout, že kvalita ovzduší není ovlivňována pouze průmyslovými podniky, popř. emisemi z dopravy, ale značný negativní vliv na ni mají malé zdroje znečišťování ovzduší sloužící právě k vytápění domácností.
Provozovatelé stacionárních spalovacích zdrojů (průmyslové a zemědělské provozy), mají podle zákona o ochraně
ovzduší řadu povinností, zejména pokud jde o měření emisí,
evidenci a ohlašování údajů příslušných úřadům.
Jestliže se však jedná o nevyjmenovaný/malý stacionární
zdroj, který se používá pouze pro vytápění domácnosti, nemají kontrolní úřady možnost vstoupit do objektu a na místě
ověřit, jak je stacionární zdroj užíván, jaká jsou využita paliva,
suroviny a technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje. Kontrolním úřadům tak
zbývá možnost „kontroly na dálku“, jednak vizuálně hodnocením tmavosti kouře a jednak díky možnosti vyžadovat doklady o provedení kontroly spalovacího zdroje (viz § 17 odst.
1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší).
Zpravodaj Ronova nad Doubravou – 4/2015
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Spalovací zdroje na tuhá paliva sloužící k ústřednímu
vytápění
Zákon o ochraně ovzduší vyžaduje, aby provozovatel stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, prováděl jednou
za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé
osoby (osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě) kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje.
Na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností je
provozovatel povinen předložit doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu
s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.
Výše uvedené povinnosti (provádění kontroly a povinnost plnit požadavky přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší) nedopadají na provozovatele krbových kamen, nedosahující příkonu
10 W.
Dodržování všech povinností provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší (od dodržování tmavosti kouře přes provádění
kontroly až k zajištění minimálních požadavků uvedených v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší) je kontrolováno orgány
ochrany ovzduší (obecní úřad s rozšířenou působností, Česká
inspekce životního prostředí). V případě nesplnění povinností
hrozí nepodnikajícím fyzickým osobám pokuty do 20 000 Kč,
resp. do 50 000 Kč.
Závěrem lze konstatovat, že zákon o ochraně ovzduší má
řadu nástrojů, jak zlepšit kvalitu ovzduší v České republice
a tedy i v Ronově nad Doubravou. Povinnosti k ochraně ovzduší
má jak stát, tak jednotlivé fyzické či právnické osoby.

Kam s nefunkční zářivkou?

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné
zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde
z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se
prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu
se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky
přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme
používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy
kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček:
pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní
úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném
zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře Městského úřadu Ronov nad Doubravou.
Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme a uloží
ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který
nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně
hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu
ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak
museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky
nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo
nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách
společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

(zdroj: www.mvrc.cz)

Usnesení z 6. jednání zastupitelstva města Ronov nad Doubravou
konaného dne 27. 5. 2015
Zastupitelstvo města po projednání:
A/ SCHVALUJE
č. Z-75/6/2015 – rozpočtové opatření č. 3/2015
č. Z-77/6/2015 – Smlouvu o dílo s firmou Libor Jindřichovský, Jung
mannova 911, 539 01 Hlinsko na akci „Regenerace Chittussiho náměstí
v Ronově nad Doubravou“ v celkové částce 6.626.737 Kč
č. Z-79/6/2015 – záměr směny pozemkové parcely č. 1686 – orná půda
o výměře 19 589 m2, v k. ú. Ronov nad Doubravou, ve vlastnictví firmy
CS AGRO Ronov a. s. , za pozemkové parcely č. 917/4 o výměře 5 464 m2,
č. 1346 o výměře 8 994 m2, č. 2072/1 o výměře 3 073 m2 a č. 2072/2
o výměře 2 082 m2 – vše orná půda o celkové výměře 19 613 m2, v k. ú.
Ronov nad Doubravou, ve vlastnictví města Ronov n. D.
č. Z-80/6/2015 – záměr směny pozemkové parcely č. 727/1 – ostatní

plocha – manipulační plocha o výměře 8 266 m2, v k. ú. Ronov nad
Doubravou, ve vlastnictví firmy CS AGRO Ronov a. s. , za pozemko
vé parcely č. 618/1 o výměře 51 706 m2, č. 1312 o výměře 19 228 m2,
č. 1363 o výměře 9 965 m2 a č. 1754/3 o výměře 18 845 m2 – vše orná
půda o celkové výměře 99 744 m2, v k. ú. Ronov nad Doubravou,
ve vlastnictví města Ronov n. D.
B/ POVĚŘUJE
č. Z-78/6/2015 – starostu města k podpisu Smlouvy o dílo s firmou Libor
Jindřichovský, Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko na akci „Regenerace
Chittussiho náměstí v Ronově nad Doubravou“ v celkové částce
6.626.737 Kč
C/ UKLÁDÁ
č. Z-76/6/2015 účetní města zpracovat rozpočt. opatření do upravené
ho rozpočtu s termínem do 31. 5. 2015

Usnesení z 7. jednání zastupitelstva města Ronov nad Doubravou
konaného dne 18. 6. 2015
Zastupitelstvo města po projednání:
A/ BERE NA VĚDOMÍ
č. Z-81/7/2015 informaci o činnosti rady města od 4. jednání zastupitel
stva města
č. Z-87/7/2015 výsledek hospodaření města za rok 2014 s přebytkem
2.744.397,49 Kč
B/ SCHVALUJE
č. Z-82/7/2015 vyřazení z evidence kontroly usnesení zastupitel
stva města č.: Z-58/4/2015, Z-59/4/2015, Z-61/4/2015, Z-62/4/2015,
Z-63/4/2015, Z-72/5/2015, Z-76/6/2015, Z-78/6/2015, Z-79/6/2015
a Z-80/6/2015 z důvodu jejich splnění
č. Z-84/7/2015 závěrečný účet města Ronov nad Doubravou za rok 2014
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření s výhradou a při
jalo nápravné opatření ke zjištěným drobným nedostatkům. Ztráta
z hospodářské činnosti ve výši 279.760,01 Kč se převádí na nerozděle
nou ztrátu minulých let
č. Z-88/7/2015 rozpočtové opatření č. 4/2015 včetně doplnění roz
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počtového opatření týkajícího se společnosti Komtur security, s. r. o.
Chrudim
č. Z-89/7/2015 zvýšení závazného ukazatele pro základní školu
o 13.360 Kč
č. Z-93/7/2015 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21. 10. 2009 s tím,
že k 1. 7. 2015 se nemovitý majetek dle článku V. zřizovací listiny, bod 1,
svěřuje příspěvkové organizaci Základní škola Ronov nad Doubravou
k hospodaření, dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravi
dlech územních rozpočtů v platném znění, § 27, odst. 2, písmeno e).
Současně se k tomuto datu ruší Smlouva o výpůjčce z 2. 1. 2012
č. Z-94/7/2015 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21. 10. 2009 s tím,
že k 1. 7. 2015 se nemovitý majetek dle článku V. zřizovací listiny, bod 1,
svěřuje příspěvkové organizaci Mateřská škola Ronov nad Doubravou
k hospodaření, dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravi
dlech územních rozpočtů v platném znění, § 27, odst. 2, písmeno
e). Současně se k tomuto datu ruší Smlouva o výpůjčce z 2. 1. 2012
č. Z-95/7/2015 směnu pozemkové parcely č. 1686 – orná půda o výměře
19 589 m2, v k. ú. Ronov nad Doubravou, ve vlastnictví firmy CS AGRO

Informace z radnice
Ronov a. s. , v hodnotě 195.000 Kč, za pozemkové parcely č. 917/4 o vý
měře 5 464 m2, č. 1346 o výměře 8 994 m2, č. 2072/1 o výměře 3 073 m2
a č. 2072/2 o výměře 2 082 m2 – vše orná půda, v k. ú. Ronov nad
Doubravou, ve vlastnictví města Ronov n. D. v hodnotě 195.000 Kč.
Město Ronov n. D. zaplatí správní poplatek za vklad do katastru ne
movitostí a podle zákona daň z nabytí nemovitých věcí za pozemky,
které převádí firmě CS AGRO Ronov a. s. a firma CS AGRO Ronov a. s.
zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí za pozemek, který převádí městu
Ronov n. D.
č. Z-96/7/2015 směnu pozemkové parcely č. 727/1 – ostatní plocha –
manipulační plocha o výměře 8 266 m2, v k. ú. Ronov nad Doubravou,
ve vlastnictví firmy CS AGRO Ronov a. s. , v hodnotě 1.230.000 Kč,
za pozemkové parcely č. 618/1 o výměře 51 706 m2, č. 1312 o výměře
19 228 m2, č. 1363 o výměře 9.965 m2 a č. 1754/3 o výměře 18 845 m2
– vše orná půda o celkové výměře 99 744 m2, v k. ú. Ronov nad
Doubravou, ve vlastnictví města Ronov n. D. v hodnotě 1.227.000 Kč.
Město Ronov n. D. zaplatí správní poplatek za vklad do katastru ne
movitostí a podle zákona daň z nabytí nemovitých věcí za pozemky,
které převádí firmě CS AGRO Ronov a. s. a firma CS AGRO Ronov a. s.
zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí za pozemek, který převádí městu
Ronov n. D.
č. 97/7/2015 dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí hlídacích a zabezpe
čovacích služeb se spol. Komtur security, s. r. o. , se sídlem Palackého
806, Chrudim.
C/ UKLÁDÁ
č. Z-85/7/2015 opravit nedostatky zjištěné přezkumem hospodaření
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, nařízení vlády č. 37/2003 Sb. , o odměnách za výkon funk
ce členům zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků v platném znění.

Termín: do 30. 6. 2015; Zodpovídá: ing. Zajícová, Volencová
č. Z-86/7/2015 podat do 15 dnů ode dne projednání v zastupitelstvu
zprávu Krajskému úřadu Pardubického kraje, finančnímu odboru
o odstranění nedostatků.
Termín: do 30. 6. 2015; Zodpovídá: Volencová
č. Z-90/7/2015 účetní města zpracovat rozpočtové opatření do uprave
ného rozpočtu s termínem do 30. 6. 2015
č. Z-91/7/2015 účetní města převést na účet obce Heřmanice výtěžek ze
sdružených lesů do 30. 6. 2015
č. Z-92/7/20154 účetní města převést na účet PO Základní škola Ronov
nad Doubravou částku 13. 360 Kč v rámci pravidelné čtvrtletní splátky
transferů
D/RUŠÍ
č. Z-83/7/2015 usnesení č. Z-284/17/2013

Čáslavská křižovatka dnes.

Mažoretková a twirlingová skupina Rondo ukončila svůj 20. soutěžní rok
Z titulu našich úspěchů odjíždí nejstarší děvčata 2.–4. 10.
2015 na Mistrovství Evropy do Itálie. Vloni přivezly zlato, letos
jim opět budeme fandit a přát jim zažít další úspěch.
Mgr. Jana Auersvaldová, Vedoucí skupiny
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Letos našich 36 děvčat soutěžilo ve všech vypsaných
kategoriích a byla v nich velice úspěšná. Naše dvě skupiny se probojovaly přes oblastní, zemská kola až do finále v Poděbradech. Zde se obě staly 1. vicemistry naší země
České a obdržely stříbrné medaile. V sólových a duových
disciplínách jsme posbírali mnoho zlatých, stříbrných i bronzových medailí. I v kategorii twirlingu se nám podařilo probojovat na přední místa. Naše činnost se rozšířila i do oblasti
taneční, kde skupina ER dance získala 2 stříbrná a 1 bronzové
místo.
Za všemi těmito úspěchy stojí tvrdá práce všech děvčat
a trenérů. Nemalou zásluhu má i 5 členný výbor, který se
stará o chod celé skupiny. Nesmím opomenout naše skvělé
rodiče. Věnují naši činnosti mnoho volného času, energie a financí. Jsou velice obětaví a nápomocní. Za to jim patří veliké
poděkování. Máme i několik velkých příznivců z řad občanů
našeho městečka. Účastní se všech našich klání a jsou pro
děvčata obrovskou morální podporou. Vstříc nám vychází
i město. Bez něj by se v našem městečku nekonalo 12 republikových soutěží. Díky všem těmto lidem můžeme v klidu pracovat a být úspěšní.
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Oznámení a reklama

• PRODEJ nemovitosti
• VÝKUP nemovitosti
• ODDLUŽENÍ nemovitosti

Zveme Vás
Společenská kronika
NARODILA SE:
Vanesa Rolencová, Ronov n. D. 575
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
Václava Pospíšilová, Ronov n. D. 327 – 70 let
Miloslava Bártová, Ronov n. D. 190 – 70 let
Marie Houfková, Moravany 22 – 70 let
Pavel Vodička, Ronov n. D. 374 – 75 let
Jaroslava Zvěřinová, Ronov n. D. 369 – 75 let
Marta Zdražilová, Moravany 17 – 75 let
Emilie Erbenová, Ronov n. D. 178 – 75 let
Božena Literová, Ronov n. D. 94 – 80 let
Marie Zvolská, Mladotice 33 – 85 let
Marta Polívková, Mladotice 51 – 85 let
Ludmila Minaříková, Ronov n. D. 60 – 90 let
Marta Šindelářová, Mladotice 3 – 92 let
Věra Kocourková, Ronov n. D. 121 – 95 let
SŇATEK UZAVŘELI:
Zdeněk Pešl a Marie Vendelbergerová, Ronov n. D. 467
ZLATOU SVATBU V KRUHU RODINNÉM OSLAVILI:
Antonín a Marie Pospíšilovi, Ronov n. D. 409
ZEMŘEL:
Josef Hájek, Ronov n. D. 402 ve věku 66 let
Marie Semrádová

Blanka Moravcová Váš makléř pro tuto lokalitu

tel.: 728 074 270
e-mail: moravcova@talanda-invest.cz

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově nad Doubravou za blahopřání, květinu a dárek k mému životnímu jubileu a za milou
návštěvu pí Pavlíkové a Semrádové.
Václava Pospíšilová
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově nad Doubravou za blahopřání, dárek a květiny k mému životnímu jubileu.
Miloslava Bártová

Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově nad Doubravou za blahopřání, dárek a květinu k mému životnímu jubileu.
Poděkování patří též pí Růžičkové a Semrádové za velmi
milou návštěvu.
Emilie Erbenová
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově nad Doubravou za dárek
a přání k mým narozeninám. Zároveň děkují pí Hromádkové
za milou návštěvu.
Marie Zvolská
Děkuji pí Hromádkové, Městskému úřadu a SPOZ
v Ronově nad Doubravou za blahopřání, květiny a dárek k narozeninám.
Marta Polívková
Uzávěrka příspěvků pro další číslo
zpravodaje do 11. 10. 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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