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SLOVO Městečko na dlani
STAROSTY v novém kabátě
Po několika letech, kdy jsme byli zvyklí na Městečko na dlani v jeho klasickém provedení ve velikosti A4, se po dlouhé
době proměnilo.
Do rukou dostáváte zbrusu nové vydání, které je podstatně
větší, než původní. Jedná se o formát A3 s celkem 8 listy. Ve
Městečku bude tedy více místa a prostoru pro články, na kterých se podílíte i vy, naši občané a čtenáři.
Doufáme, že nové Městečko uvítáte a na jeho novou tvář si
zvyknete, a bude se vám líbit.
Redakční rada

Vánoce plné klidu a pohody, v novém roce mnoho zdraví,

Milí čtenáři,
do vašich poštovních schránek přistálo vánoční číslo
našeho periodika. Určitě
jste si všimli, že Městečko na dlani doznalo změn.
Tak trochu nám povyrostlo. Hned úvodem vám přeji hezké čtení pěkně doma
v teploučku při vánočním
punči.
Máme za sebou vánoční
trhy. Ty si rok od roku získávají čím dál větší oblibu.
Přestože v pondělí před jejich konáním jen málokdo
věřil, že se uskuteční na rekonstruovaném
náměstí,
nakonec se vše podařilo.
Doufám, že jste si je patřičně užili.
Co se týká parku, má
před sebou ještě dlouhou
cestu, než se rozvine do celé
své krásy. Někteří z vás se
asi podivují nad tím, proč
lavičky nejsou natřené a vypadají tak rezatě. Musím
přiznat, že se jedná o designový záměr. Na výrobu
mobiliáře byla použita povětrnostně odolná ocel corten(1) a trvanlivé akátové
dřevo. Snad si tyto prvky
oblíbíte a budete je plnohodnotně využívat především v letním období.
O probíhajících akcích
jsem se vás snažil informovat průběžně po celý rok.
Vzhledem k tomu, že
prostor za hřbitovem dlouhá
léta sloužil k ukládání posekané trávy z okolí města
a občané zde začali v poslední době vytvářet skládku, nechali jsme zde provést úklid tak, aby i okolí
za hřbitovní zdí odpovídalo
tomuto pietnímu místu.
V poslední době jsme
zakoupili nové auto značky
Dacia Dokker pro pečovatelskou službu. Přál bych si,
aby v budoucnu nesloužilo
jen k rozvozu obědů, ale
i k rozšíření dalších služeb
našim seniorům.

štěstí a pracovních i osobních úspěchů Vám přeje
Městský úřad Ronov nad Doubravou

Vánoční trhy
V sobotu 28. listopadu se
na Chittussiho náměstí v Ronově nad Doubravou konaly
vánoční trhy spojené s rozsvěcením vánočního stromu.
Vánoční atmosféra zde byla
opravdu cítit. Připraveny byly

například ukázky kovářských
a řezbářských řemesel. K vidění zde bylo mnoho stánků, kde
si návštěvníci mohli zakoupit
vánoční dekorace. Nechyběla
ani ochutnávka bohatě připraveného občerstvení, punče,

svařeného vína, ale i jiných nápojů, které se vztahují k zimnímu období.
Aby si i děti užily kouzla
vánočních trhů, byla pro ně
připravena například výroba
andělíčků ze šišky.

a jejích hostů. Před knihovnou
jsme mohli vidět vystoupení mažoretek Rondo, taneční
skupiny ERDANCE a dětí ze
ZUŠ Heřmanův Městec.
Zájemci mohli také využít
vyjížďky v kočáře koňským

spřežením, která byla k dispozici po celý den.
V půl páté se před zraky
všech přítomných rozsvítil vánoční strom, u nějž se později
zpívaly koledy.
Diana Ronovská

Starý rok utekl jako voda.
Ještě než odpočítáme jeho konec, čekají nás vánoční svátky.
Dovolte mi, abych vám touto
cestou popřál šťastné a veselé
Vánoce plné radosti, klidu, splněných přání, milých rodinných
setkání a kouzelných okamžiků.
V novém roce přeji všem
hodně štěstí a úspěchů v soukromém i pracovním životě.
Zároveň děkuji všem, kteří se
podíleli na kulturních i sportovních akcích a přispěli tak ke zpestření dění v našem městečku.
Přeji jim hodně elánu a dobrých
nápadů po celý další rok.
(1) COR-TEN (též Corten), je
skupina ocelových slitin vyvinutých
k odstranění nutnosti používání nátěrových hmot. Jsou-li po několik
let vystaveny povětrnostním vlivům,
získává jejich povrch stálou, charakteristickou a velmi působivou
rezavou patinu (viz Wikipedia).

Váš starosta

V odpoledních hodinách
hrála skupina Wyrton, která se zasloužila o ozvučení
na pódiu, za což jim patří
velký dík. Vystoupili zde
i žáci MŠ a ZŠ hudební

oddíl TJ Sokol Ronov pod
vedením Mgr. K. Andršové. Dále i ZUŠ Heřmanův
Městec pod vedením H. Tomiškové a ZUŠ Čáslav pod
vedením Mgr. B. Mrázkové

Město Ronov nad Doubravou Vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
hudba z českých kostelních kůrů
v kostele sv.Vavřince Ronov n.D.
v sobotu 26. prosince 2015
od 18 hodin
varhany – Adéla Šarmanová
zpěv – Lucie Strejcová
housle – Petr Strejc

Všem našim čtenářům i nečtenářům přejeme Vánoce
plné štědrosti, pohody, lásky, klidu a v novém roce
mnoho štěstí i zdraví. Městská knihovna
Ronov nad Doubravou.

Městečko

Beseda s myslivci
V naší mateřské škole vedeme
děti k tomu, aby si utvářely hezký
vztah k přírodě, k rostlinám, živočichům, všemu živému. V měsíci říjnu si s dětmi vypravujeme
o podzimu v lese, lesních zvířátkách, stromech, lesních plodech.
Děti si rozšiřují svoje znalosti,
získávají nové poznatky a těší se
na návštěvu našich myslivců a jejich vyprávění. Tak tomu bylo i letos, kdy 16. října přišli na besedu
s dětmi pan Kabeláč, pan Koutný
a pan Minařík, který přivedl dětem
ukázat svého mladého loveckého
psa. Ten se dětem moc líbil, hlavně
jeho hravost a temperament. Poví-

dáním o zvířátkách zpestřili myslivci dětem promítáním obrázků,
ukázkou srnčího, jeleního a dančího paroží. Děti se dozvěděly, jak
zvířátka v lese žijí, jaké zvuky vydávají, jak se o ně myslivci v lese
starají. Zájem dětí vzbudili i živí
bažanti, které jim myslivci do třídy
přinesli ukázat.
Na závěr myslivci pro děti přichystali i sladkou tečku - „linecké“,
které dětem velmi chutnalo. Děti
byly bohatší o nové zájmy a zážitky z vydařeného setkání. Chtěli
bychom touto cestou myslivcům
za jejich ochotu poděkovat
Jaroslava Kopecká

NÁVŠTÌVA U RYBÁØÙ
V rámci školního programu environmentálního vzdělávání jsme
již tradičně zařadili do akcí naší
mateřské školy návštěvu rybářů
na místních sádkách. Děti tak mají
možnost poznat něco nového a zajímavého o životě některých ryb žijících v našich rybnících a řekách.
Na tuto návštěvu jsme se vypravili
v pondělí 21. listopadu a na sádkách na nás již čekali rybáři pan
Václav Rek a pan Jiří Mach.
Pan Rek nás přivítal a dětem
vysvětlil, pro jaké ryby jsou jednotlivé nádrže na sádkách určeny
a jakou péči je nutné jim věnovat.
Připomněl dětem letošní suché léto,
které bylo také příčinou jejich nižšího počtu.
Pro děti byly připraveny v kádích živé ryby, o kterých nám pan
Rek velmi poutavě vypravoval.
Prohlédli jsme si pěkného kapra,
menší plotice, amura a úhoře.
Pan Rek měl pro děti také připravenou ukázku některých vypreparovaných ryb či jejich hlav.
Měli jsme možnost si prohlédnout
ostré zuby štiky, velkou hlavu sum-

ce, krásně zbarvenou kůži pstruhů
a také dvě cizokrajné ryby, dravou
jihoamerickou říční rybku piraňu
a mořskou rybu s ostrými zuby zvanou kočka.
Na závěr návštěvy si mohly děti
ve dvou nádržích nakrmit pstruhy
granulemi a pozorovat, jak se hemží stříbřitá těla těchto ryb těsně pod
hladinou, přestože byla zima a rybkám se plavat nechtělo. Všechny
děti dostaly malou sladkost, kterou
si rozdělily v mateřské škole a cukroví ve tvaru kapříků, omalovánky
plné obrázků různých ryb a na každé oddělení přehledný plakát s našimi sladkovodními rybami.
Chtěli bychom velmi poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě
této zdařilé akce a našim dětem se
věnovali. Opět jsme se dozvěděli
něco nového a zajímavého a také,
jak je nutné i o tyto obyvatele naší
přírody pečovat a chránit je.
Fotograﬁe z této akce naší MŠ si
můžete prohlédnout na webových
stránkách MŠ, www.msronov.cz.
Za MŠ J. Ševčíková

na dlani

Ohlédnutí za rokem 2015
v ZŠ Ronov nad Doubravou
Vážení čtenáři,
s blížícím se koncem roku 2015
bych vás v následujících řádcích
ráda seznámila alespoň s některými
oblastmi naší práce v uplynulém
období.
V letošním roce jsme dostali
krásný dárek od zřizovatele - prvního září jsme zahájili výuku v budově, která prošla během hlavních
prázdnin rozsáhlou rekonstrukcí.
Město provedlo zateplení, výměnu
oken a novou fasádu, pan Rejl daroval lampy k hlavnímu vchodu.
Vnitřní prostory školní budovy
modernizujeme a zvelebujeme průběžně, aby se naši žáci vzdělávali
v hezkém a kulturním prostředí.
Na podzim minulého roku jsme
v areálu školy vybudovali hřiště
s umělohmotným povrchem za přispění dotace z Programu rozvoje
venkova 2007 - 2013. Využití si
chválí nejenom učitelé tělesné výchovy a vychovatelky ŠD, ale i členové některých sportovních klubů.
Věřím, že si přijdou zasportovat
na nové hřiště i další ronovští občané. Pronájem je možné si domluvit
ve škole u pana školníka S. Daru
nebo paní D. Karlíkové.
Stavební práce však vyřadily
z provozu přírodní učebnu, kterou
jsme vytvářeli po několik let za ﬁnanční podpory ﬁrmy CEMEX
Cement, k. s., tehdejší HOLCIM
Prachovice. Chceme toto místo dát
co nejdříve do pořádku tak, aby zde
opět mohla probíhat výuka, relaxace žáků o přestávkách nebo různá
setkání. Město nám věnovalo část
pozemku za stavebním úřadem,
upravilo jeho povrch a darovalo
nám keře, které dříve zdobily park
na náměstí. Na jaře budeme v obnově pokračovat, už se na to těší
učitelé, žáci i pan školník. Ještě než
začne zima, chtěli bychom stihnout
opravu střechy u garáže. Ke škole
patří také dílny, oprava této budovy nás v budoucnu určitě nemine.
Zatím jsme v ní vlastními silami

vytvořili takové podmínky, že zde
můžeme vyučovat práce s technickými materiály. Polytechnickou
výuku jsme podpořili zapojením
školy do operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva 57. Získali jsme ﬁnanční prostředky na vybavení školních
dílen a na metodický materiál pro
práci s žáky.
Myslím si, že materiální zázemí
máme na dobré úrovni, což bylo
také vyzdviženo ČŠI při pravidelné
kontrole v loňském roce.
Klademe důraz i na jazykové
vzdělávání. Z výzvy 56 OPVK
jsme získali evropské peníze
na vzdělávání žáků v cizině, intenzivní kurz angličtiny pro pedagogického pracovníka a na rozvíjení
čtenářské gramotnosti. Uspořádali
jsme pro žáky jazykově vzdělávací zájezd do Anglie, v Cambridge
také o prázdninách studovala paní
učitelka K. Andršová, ve čtyřech
třídách probíhají čtenářské dílny,
což jsou nové strategické formy
a metody čtenářství. Žákovskou
knihovnu jsme doplnili o 200 kusů
nových knih.
Od září jsme rozšířili nabídku
cizojazyčných kroužků. Ve druhých třídách probíhají kroužky
angličtiny. Rodilá mluvčí, která působila v naší škole od ledna 2015
do června 2015 v rámci projektu
Cizí jazyky pro život, nyní vede tři
kroužky anglické konverzace. Pod
agenturou Slůně - svět jazyků, s. r.
o. Pardubice, se učí žáci španělštinu
a němčinu.
Učitelé věnují zvýšenou pozornost šikovným, talentovaným
žákům, kteří mají hlubší zájem
o některý obor a chtějí na sobě
více pracovat. Připravují tyto žáky
na různé soutěže a otevírají jim
možnosti a cesty k jejich dalšímu
sebevzdělávání. Přestože nejsme
velká škola, jména ronovských
žáků se objevují na předních místech výsledkových listin soutěží

Advent v Mateřské škole
Prosinec-nejkrásnější období pro děti, které se těší na příchod Mikuláše,
Anděla a čerta a jsou plné očekávání, co dostanou pod stromeček od Ježíška.
Čekání našim dětem zpříjemnilo 2.12. divadelní představení: „ S čerty nejsou žerty“. V pátek 4.12. navštívili MŠ Mikuláš s čertem a nadělili
všem klukům a holčičkám ovoce a sladkosti.
Další dny jsme se všichni připravovali na Vánoce . Svátečně jsme vyzdobili okna,nástěnky a stromečky. Děti na všech odděleních si pro rodiče
a své nejbližší připravily pásma básní,písní,tanečků a vánočních koled.
S pomocí učitelek si vyrobily drobné dárky a přáníčka. K Vánocům neodmyslitelně patří i dárky našim dětem, které objeví pod stromečkem po vánoční besídce a se kterými si budou hrát ještě před vánočními prázdninami.
Děti z oddělení „Sluníčko“ navštíví babičky a dědečky v Domě s pečovatelskou službou, kterým zarecitují,zazpívají a předají dárky s přáníčky.
Naše MŠ se též zapojila do „Soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu“
v rámci 13.výstavy Betlémů v Heřmanově Městci, která probíhá od 28.11.
do 13.12.2015.
Závěrem bychom všem rády popřály krásné Vánoce plné šťastných dětských úsměvů a v r. 2016 hodně zdraví,štěstí a spokojenosti.
Za kolektiv MŠ, Jana Svobodová

oblastních až celostátních kol,
v loňském školním roce i kola mezinárodního. Stalo se již tradicí,
že v červnu pořádáme pro úspěšné žáky a jejich rodiče slavnost
za účasti starosty města. Ocenění
za školní rok 2014/2015 získalo
38 žáků, kteří se umístili na prvních třech příčkách soutěží matematických, literárních, recitačních,
výtvarných, soutěže přírodovědné
poznávací, pěvecké, počítačové,
dopravní, technických dovedností,
vědeckotechnické a několika soutěží v rámci EVVO. Tento výčet myslím dokazuje, že máme odborníky
v mnoha oborech jak z řady žáků,
tak pedagogů.
Vážení čtenáři, o úspěších a různých akcích, které pro své žáky
pořádáme, informujeme pravidel-

Vladimír Chudý obdržel ocenění
Mladý talent Pardubického kraje 2015
Vladimír Chudý převzal dne
11. listopadu 2015 z rukou náměstkyně hejtmana Pardubického
kraje Mgr. Jany Pernicové ocenění Mladý talent Pardubického kraje 2015 v technickém oboru.
Nominace a udělení ceny je
nejen oceněním nadání a talentu,
ale především vyjádřením uznání
za cílevědomost, tvořivost, pracovitost a snahu
dosáhnout úspěchu
ve zvoleném oboru.
Vláďa Chudý se
v minulém školním roce zapojil
do
celostátních
matematických
soutěží, kde dosáhl
vynikajících úspěchů: VÝFUK (3.
místo), Jáma lvová
(1. – 3. místo), Pikomat (1. místo),
do okresního kola
matematické olympiády (1. místo)
a okresního kola
Matematického
klokana (2. místo).
Dvakrát
se
účastnil prázdninových táborů se
zaměřením na matematiku,
které
pořádá pro úspěšné řešitele soutěže
Pikomat
Matematicko-fyzikální
fakulta Univerzity
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ně na stránkách tohoto časopisu
a na webových stránkách www.
zsronov.cz, kde jsou také uložené
výroční zprávy s podrobným popisem výchovně vzdělávací činnosti
naší ZŠ.
Závěrem děkuji zřizovateli, zákonným zástupcům a SDH Ronov nad
Doubravou za spolupráci, sponzorům: ﬁrmě Tlapnet, s. r. o., ﬁrmě
Culka Sádlík, s. r. o., paní Věře
Tlapákové, paní Leoně Mrázkové, panu Jiřímu Zoulovi, Ing. Janu
Auersvaldovi, panu Davidu Rejlovi a Ing. Miloslavu Macháčkovi
za věcné a peněžní dary. Velice si
jejich pomoci vážíme.
Přeji všem krásné Vánoce, hodně
zdraví, klidný, spokojený a šťastný
rok 2016.
Jitka Miřejovská

Karlovy v Praze. Jak sám Vláďa
říká: „Na tyto tábory jezdím rád,
protože se tam vždy dozvím něco
nového a posouvá mě to dál.“
Děkujeme Vláďovi za vzornou
reprezentaci školy a přejeme mu
hodně úspěchů a radosti v matematickém bádání.
Jitka Miřejovská

Městečko

Vánoční jarmark
V předvečer první adventní neděle se na Chittussiho náměstí
v Ronově nad Doubravou rozsvítil
vánoční strom. Tomu předcházely
vánoční trhy, které se uskutečnily
pod záštitou městského úřadu. Prodávaly se výrobky tradičních řemesel a své zastoupení tady měla i naše
základní škola a školní jídelna.
Stánek základní školy prezentoval
a prodával výtvory žáků, zaměstnankyně školní jídelny napekly staročeské vdolky, které nabízely také
k prodeji. Obě akce byly uspořádány ve spolupráci se SRPDŠ s tím,
že výtěžek z prodeje bude použit
na dobročinné účely. Celkový výtěžek z prodeje činil 12 550,-Kč.
Částku 11 500 Kč věnujeme nadaci
Dobrý anděl. Tato nadace pomáhá rodinám, které se vlivem těžké
nemoci dítěte nebo onkologického
onemocnění rodiče dostaly do ﬁnanční tísně. Zbytek peněz bude

využit na podporu poraněných zvířat v Záchranné stanici Pasíčka.
K vytvoření krásné vánoční atmosféry přispěli i žáci školy, kteří
nacvičili pod vedením paní učitelky Andršové anglickou vánoční hru
„The Mystic Nativity“. Tuto hru si
přivezli z jazykového pobytu v Anglii.

Den
středoškolákem

Logická
olympiáda 2015

Jaké to je studovat na VOŠ, SPŠ
a OA Čáslav si dne 2. 12. 2015
od 8.00 do 12.00 hod. vyzkoušelo
26 žáků 8. třídy. Žáci se zúčastnili
krátkých workshopů zaměřených
na ekonomiku nebo techniku. Zájemci o ekonomické obory si mohli
vyzkoušet interaktivní ukázky výuky účetnictví, ekonomiky, informačních technologií, cizích jazyků
a psaní na klávesnici všemi deseti.
Pro zájemce o technické obory byla
připravena ukázka výuky automatizace, kreslení na počítači, průmyslového designu a počítačového
programování strojů.
Během této akce si žáci prohlédli budovu školy i odborné učebny
a zjistili informace o možnostech
studia. Akce byla pro žáky přínosná
a všem se líbila.
Mgr. Iva Trnková,
Mgr. Marie Kořínková

Velké poděkování patří všem
žákům, rodičům a pracovníkům
školy, kteří zhotovili spoustu
nádherných vánočních výrobků
a podíleli se na organizaci celé
akce.
Za ZŠ Iva Trnková

na dlani

Vánoční
krabice od bot
Letos se naše škola poprvé připojila k charitativní předvánoční
akci „Vánoční krabice od bot“. Je
to dlouholetá tradice v USA a v západní Evropě a u nás je realizována
pod záštitou Českobratrské církve
evangelické. Děti dělají radost
dětem – shromažďují různé dárky
do krabice od bot pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin a pro děti
z azylových domů.
Množství vánočně zabalených
krabic, které nanosily děti do školy, bylo opravdu úctyhodné a patří
za ně všem dárcům velké poděkování. Určitě potěší děti, které se
nacházejí v nelehké životní situaci
a nedočkaly by se skoro žádného
jiného vánočního dárku.
Za ZŠ
Iva Trnková

dva úspěšní žáci
Logická olympiáda je soutěž
určená pro děti od mateřské školy až po studenty středních škol.
V nominační kole vyplní soutěžící
krátký on-line test. Délka testu závisí na věku přihlášeného dítěte a je
od 20 do 35 minut. Nejlepší řešitelé
postupují v kategorii základních
škol příslušného krajského kola.
Po ukončení registrace bylo letos
v základním kole rekordních 2909
škol z celé ČR. Do krajského kola
Logické olympiády, kterou pořádá
Mensa České republiky, se probojovala z naší školy Zuzanka Chudá
z 5. třídy a Vláďa Chudý z 8. třídy.
V kategorii pro 2. – 5. třídu postoupilo do Pardubic celkem 41
žáků. V této kategorii se Zuzanka
Chudá umístila na 23. místě. V kategorii pro 6. – 9. třídu soutěžilo
celkem 45 žáků a Vláďa Chudý obsadil 16. místo.
Oběma
žákům
děkujeme
za vzornou reprezentaci školy,
protože velkým úspěchem byl už
samotný postup do krajského kola
a přejeme hodně dalších úspěchů.
Mgr. Marie Kořínková,
Mgr. Iva Trnková

Víčka pomáhají
Naši žáci nasbírali za půl roku
rekordní počet víček. Na konci října
si odvezla maminka Míši Teresky
celkem 14 velkých pytlů a k tomu
3 velké krabice plné víček. Víčka,
která naši žáci nasbírali od jara,
vážila celkem 225 kg a udělala rodičům Míši velkou radost, protože
se i tentokrát proměnila na peníze
(celkem 1350,- Kč), které budou
sloužit na další Míšovu léčbu.
Takto popisoval Míšovo léčení
jeho otec v červnovém Chrudimském deníku: „ Míšova léčba spočívá v nekončícím, až vojenském drilu. Dvakrát či třikrát denně cvičení
nebo protahování kombinované
s dalšími aktivitami se zaměřením
na zvládání soběstačnosti. U zdravého dítěte něco předvedete a odezva je po pár opakování. U Míši
jsou to minimálně stovky opakování, je to každodenní boj s jeho

jemnou motorikou. Kromě tohoto
drilu je to intenzivní rehabilitační pobyt, tam ty milipokroky jsou
nejpatrnější, ale vše stojí obrovské
ﬁnanční prostředky. Pro představu
čtrnáctidenní rehabilitace na Slovensku vyjde na sto tisíc nebo
čtyři týdny v ostravských Klimkovicích padesát tisíc. Jsou to centra
se specializovanými procedurami
ve ﬁxačních oblečcích, které pro
zajímavost byly vynalezeny pro
posilování kosmonautů ve stavu
bez tíže.“
Rodiče Míši proto zaslali všem
sběračům velké poděkování a připojili i fotograﬁe spokojeného
Míši. Proto: sbírejte, sbírejte a ještě
sbírejte.
Více informací o Míšovi si můžete
najít například na stránkách www.
obrna.eu.
Mgr. Marie Kořínková

 Logická olympiáda

Milí hudební přátelé,
sotva začal nový školní rok a už jsme na naší ronovské pobočce
ZUŠ Heřmanův Městec zaznamenali dva velké úspěchy na poli
hudebního oddělení o kterých se zasloužila svým ojedinělým hlasovým témbrem slečna Vendula Hlavičková. V červnu 2015 se
aktivně podílela na 14. ročníku pěvecké soutěže „Skutečský slavík“, které se zúčastnilo přes sto účinkujících a konkurence byla
tedy opravdu veliká. K tomto klání si Vendula zvolila píseň Láska
na 100 let, která pochází z alba Lucie Vondráčkové s názvem Malá
mořská víla, přičemž se sama doprovodila zároveň i na klávesy. Její
produkce byla natolik úspěšná, že s touto známou popovou písní
postoupila na Koncert vítězů, který se uskutečnil 23. září ve velkém
sále Kulturního klubu ve Skutči. Tento ﬁnálový koncert byl spojen
s hlasováním o cenu diváků a také vyhlášením absolutního vítěze napříč kategoriemi, kde Vendula získala se zmíněným šlágrem
1. místo s postupem. Upřímně gratulujeme! Není bez zajímavosti, že současně si měla možnost zazpívat s profesionální kapelou,
kterou tvoří členové hudební skupiny Sto zvířat a Golem. Její další
velký úspěch byl na dosah. V sobotu 3. října ji čekala další velká
akce v podobě Heřmanoměstských slavností, kde rovněž za tuto
píseň sklidila velký úspěch a uznání. Nepochybně i další úspěchy
na sebe nenechají dlouho čekat a budou Vendulu bezesporu následovat i další muzikanti, neboť máme žáky s mimořádným uměleckým potenciálem. Nezbývá nám jen jim k tomu držet pěsti.....

Rádi bychom Vás pozvali i na další hudební počiny, které budou následovat, přičemž zcela zvláštní místo mezi nimi
bude zaujímat chystaný slavnostní koncert k poctě velikána
barokní hudby Georga Friedricha Händela u příležitosti 330.
výročí jeho narození, jehož hlavním garantem byl pověřen
čestný člen České Händelovy Společnosti - dr. Radek Menoušek. Tento barokní mistr zanechal lidstvu jedinečné umělecké dědictví a mnohé z jeho oper a oratorií náležejí k tomu
nejcennějšímu, co bylo v evropské hudbě vytvořeno. Vedle
svrchovaného kompozičního mistrovství a nevšedního dramatického náboje se jeho hudba vyznačuje niterným patosem
a strhujícím životním optimismem. Ostatně budete moci posoudit sami. Své síly zde spojí jak pozvaní hosté - absolventi
pražské konzervatoře a HAMU, tak místní mladí umělci ze
ZUŠ a jejich učitelé, přičemž hlavní záštitu přislíbil převzít
samotný výbor České Händelovy společnosti, jejíž předseda
se ujme úvodního slova.
V neposlední řadě bychom Vás rádi upozornili na oslavy 20. výročí založení naší ZUŠ, které se uskuteční ve dnech 20. - 21. května 2016 na několika místech v Heřmanově Městci (náměstí před
ZUŠ, synagoga, prostory kolem budovy ZUŠ....) Kromě pedagogů,
současných studentů i absolventů vystoupí řada známých osobností
nejen z hudebního, ale i uměleckého světa. Na jednom z prvních
míst je třeba uvést významného představitele baletního umění, choreografa, ale i činoherního, ﬁlmového a televizního tvůrce - pana
Vlastimila Harapese, který je dnes právem počítán mezi evropskou
baletní elitu. Za populární hudbu přijal naše pozvání zpěvák se
zálibou v jazzu, swingu, funky a bluegrass stylu - Ondřej Ruml.
Současně je vedoucím jazzového oddělení na pražské konzervatoři,
přičemž aktuálně vystupuje s František Kop Quartetem a BeatBurger Bandem. Korunou hlavního programového sobotního večera
v heřmanoměstské synagoze bude bezesporu Orchestr Atlantis
a Atlantis collegium, které je tvořeno užším výběrem sólistů členů
tohoto orchestru, které řídí umělecký vedoucí Vítězslav Podrazil,
někdejší asistent dirigenta opery Národního divadla v Praze. V současnosti tvoří velkou část repertoáru zmíněných souborů duchovní hudba starých mistrů (J.S. Bach, G. Fr. Händel, W. A. Mozart,
L. van Beethoven....) a díla soudobých autorů (např.Max Stern Izrael, Kazuhiko Hattori - Japonsko, Karel Janovický - Velká Británie, Lukáš Sommer nebo Radek Menoušek - ČR). Program slavností bude tedy co záběru a zaměření žánrů velmi široký a máme se
tedy skutečně na co těšit......
dr. Menoušek

Matematická soutěž MASO
Také letos se naše škola zapojila do matematické soutěže
MASO, kterou organizuje Matematicko - fyzikální fakulta, Univerzita Karlova Praha. Soutěž se
letos uskutečnila 9. 11. Naši školu reprezentoval Tadeáš Tomiška,
Vláďa Chudý, Terezka Plevová
a Martin Vančura. Soutěž i letos probíhala na dvou místech
- v Praze v budově Matematicko-fzyikální fakulty UK na Malostranském náměstí a v Mikulově
v prostorách Gymnázia, SOŠ
a SOU Mikulov v Komenského
ulici.
Organizátory MaSo jsou matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a PIKOMAT.
Soutěží čtyřčlenná družstva
druhého stupně základních škol
a víceletých gymnázií. Podmínka
složení družstev je, aby součet
ročníků jednotlivých žáků byl
nejvýš 32. (Například v jednom
družstvu mohou být jeden žák
sedmé třídy, dva žáci osmých tříd

a jeden žák deváté třídy, protože
7 + 8 + 8 + 9 = 32). Náš tým měl
součet ročníků 31.
Základní princip je, že každá
soutěž má svou HRU. Soutěžící počítají matematické příklady
a řeší různé logické úlohy. Za jejich vyřešení pak můžou odehrávat tahy v této hře, případně získat
věci ke hře potřebné. Umístnění
týmu na stupních vítězů pak nezáleží jen na tom, kdo správně vyřeší hodně příkladů, ale zejména
na vhodné strategii hry.
V náročné konkurenci skončili
naši žáci na 32 místě z celkového počtu 84 týmů (před naším
týmem se umístili většinou žáci
gymnázií a pouze 2 družstva ze
základních škol). Všem soutěžícím k tomuto pěknému výsledku gratulujeme a přejeme hodně
dalších úspěchů. Zadání příkladů a více o soutěži můžete najít
na http://maso.mff.cuni.cz.
Mgr. Marie Kořínková

Zlatý oříšek

Žáci 9. třídy základní školy se
v minulém školním roce zapojili
do mezinárodní soutěže Neuron,
kde po dobu čtyř měsíců plnili nejrůznější úkoly, zaměřené na fyziku,
pracovní činnosti, informatiku,
přírodovědu atd. V základní části
získali plný počet 400 bodů a tím si
vybojovali účast na ﬁnále v Nymburce. V konkurenci domácích i zahraničních týmů se neztratili a svoje vystoupení korunovali ziskem 3.
místa.

S tímto výsledkem byl náš tým
nominován do soutěže Zlatý oříšek,
která vyhledává a oceňuje aktivní,
nadané a úspěšné děti z celé České republiky. Třicítka nejúspěšnějších, včetně našich dětí se v neděli
6. prosince zúčastnila závěrečného
natáčení v České televizi Brno. Jak
to vše dopadlo se dozvíte, budete-li
sledovat na Nový rok Čt2.
J. Havránek
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Městečko

Náš první rok s Vámi …
Vážení občané našeho městečka,
je to téměř rok, co jsme Vás poprvé oslovili jako nová Volnočasová Kulturní Ronovská Komise,
kterou jste v uplynulých dvanácti
měsících vídali pod pseudonymem
VoKu®Ko.
Nyní, s blížícími se Vánocemi,
každý z nás bilancuje a hodnotí.
Proto i nám dovolte krátkou připomínku toho, co se nám vlastně „povedlo“. Pevně věříme, že nesklidíme kritiku za to, že se prezentujeme
v duchu hesla „Když se nepochválíš sám, nikdo jiný to za tebe neudělá“. Připomínáme se hlavně
proto, že v tom našem malebném
městečku se málokdy hovoří o povedeném díle, mnohem raději se
hledají neúspěchy, ty se totiž hodí
účelově ke všemu.
Během 365 dní se nám podařilo
realizovat několik volnočasových
a kulturních akcí. Celkem šestkrát
jsme navštívili Dům s pečovatelskou službou a spolupracovali jsme
se Svazem žen na projektu „Zlaté
Ronovské ručičky“.
Dříve než přistoupíme k podrobnější rekapitulaci, chtěli bychom poděkovat všem, kteří nás
po celý rok podporovali a podíleli
se na dění v našem městě.
Mateřské centrum, aneb
jak to všechno
začalo …
Na samém počátku
byla pouze myšlenka,
založit v našem městečku něco nového, co
by s trochou nadsázky
povzneslo společenský
život. A tak jsme se
po celý rok snažili zasadit o to, aby v našem

na dlani

Následující řádky jsou věnovány krátké rekapitulaci naší činnosti

městě vzniklo mateřské centrum.
Oáza klidu, kde se budou scházet
rodiče na mateřské dovolené se
svými ratolestmi. Hned na počátku
jsme však narazili na neřešitelný
problém a to najít v našem městě
ty správné prostory, které by odpovídaly vizím a hlavně bezpečnosti.
Na podzim se však konečně blýsklo na lepší časy. Dětský koutek byl
od listopadu (zatím však prozatímně), umístěn v Galerii A. Chittussiho. Za pomoci města, našich sponzorů a výnosu z dětského karnevalu
jsme místnost vybavili nábytkem,
kobercem, hračkami a vším potřebným pro provoz centra.
Celý program mateřského centra
je zaměřen na prolomení společenské izolace, do které se maminka
dostává změnou životního stylu
po narození dítěte. Pro dosažení
svých cílů bude koutek poskytovat pravidelně kroužky zpívání,
tancování, výtvarné a jiné tvořivé
činnosti. Dále potom přednášky
a kurzy včetně cvičebního programu. Příležitostně máme v plánu pořádat například výlety, Mikulášské
a vánoční besídky a mnoho dalších
akcí.

Duben
Naše aktivita začala přípravou na Velikonoce, kdy jsme v parku před základní školou ozdobili náš první Ronovský Skořápkovník. I přes nepříznivé
počasí se nám podařilo na strom umístit celkem 328 kraslic. V této nově
založené tradici máme v úmyslu pokračovat i v roce 2016, kdy se pokusíme
pokořit loňský počet zavěšených malovaných vajíček.

Říjen
Maškarní karnevaly jsou velká zábava, hlavně s originálními a poutavými kostýmy, které mohou mít mnoho podob. Letošní karneval zavedl
děti do zvířecí říše. Odpoledně plné her, soutěží a písniček si nenechalo
ujít téměř 200 malých i velkých návštěvníků. A ty krásné kostýmy! Určitě
nikdo nelitoval, že se nevybírala nejhezčí karnevalová maska, protože by
to byl úkol téměř nadlidský.

Máte-li zájem o bližší informace,
neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 774528014 nebo na e-mailové adrese vokurko@post.cz

Červen
Ukončení školní docházky 2014/2015 a příchod letních prázdnin jsme
oslavili netradičním vodnickým putováním po hrázi Nového rybníka. Malí
návštěvníci se v průběhu procházky po břehu rybníka setkali s vodními
a pohádkovými bytostmi. A dětí se sešlo opravdu mnoho – bezmála sedmdesát, což pro nás byla ta největší odměna a taky motivace pokračovat
v putování za vodníkem Ouličkou také v příštím roce.
Všech masek se po zahájení programu ujala smečka organizátorů v převleku za myš, slona, žirafu, zebru, zajíce a kočku. Následovala úvodní promenáda, při které jmenované zvířectvo projevilo své zvířecí pudy
a vrhlo se do nespoutané zábavy. Během chvíle to na parketu vypadalo, jak
v opravdové divočině. Děti se báječně bavily, rodiče a prarodiče sledovali
karnevalové hemžení nebo se přímo do maškarního reje zapojili. Opět nechybělo občerstvení a poprvé měly dámy možnost nechat se profesionálně
nalíčit kosmetikou Avon. Závěrem chceme poděkovat všem našim sponzorům, dobrovolníkům, rodičům a hlavně dětem. Ujistili jste nás, že naše
snaha není marná. Rok od roku se počet malých návštěvníků zvyšuje a to
nám dodává ten správný elán a chuť do práce s dětmi a hlavně pro děti.

Srpen
Pouťové veselí bylo v letošním roce obohaceno o dětskou diskotéku,
která se konala na zahrádce Ronovské pivnice. Děti tančily, soutěžily, malovaly a tvořily. Věříme, že ještě dlouho budou mít na co vzpomínat a právě
proto se těšíme za rok na viděnou.
Září
Nejzajímavějším projektem letošního roku se stala bezpochyby výstava pro Ronovské šikovné ruce. Kooperace se Svazem žen se ukázala jako
výborné řešení. A tak jste mohli vidět výtvory našich spoluobčanů, kteří
i v dnešní uspěchané době aktivně využívají svůj volný čas, mají šikovné

Pozvánka
leden 2016
Uplynulý rok jsme věnovali především těm nejmenším. I toto se však
s novým rokem trochu změní. Již v lednu se můžete těšit na první ronovský „Retro ples“ ve stylu 60. a 70. let. Pod záštitou Nadace Bílý
Jeřáb, ve spolupráci se ZUŠ J.L.Dusíka Čáslav Vás co nejsrdečněji zveme 16. ledna na večer plný zábavy, kde se Vás pokusíme přesvědčit, že
retro stále frčí.
Pevně věříme, že rok 2016 bude stejně tak bohatý na zajímavé a netradiční myšlenky a skvělou zábavu jakou byl ten letošní. Doufáme, že
nás opět podpoříte svou účastí. Veškeré ﬁnanční příspěvky ve formě
sponzorských darů nebo dobrovolného vstupného budeme i nadále plně
čerpat výhradně na akce pořádané naší komisí. Na konci této bilance
můžeme s klidným svědomím říct, že se život v našem městě nezastavil. Naopak. Myslíme, že se nám daří kulturní, volnočasové, sportovní,
společenské aktivity neustále rozvíjet.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi dovolte nám, abychom Vám
popřáli hodně sil do roku 2016 a hlavně ať nám všem vydrží elán, optimismus a zdraví.
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ruce a umělecké sklony. Vzhledem k velkému úspěchu budeme spolupracovat i při další výstavě. Již v dubnu 2016 se můžete těšit na další, tentokrát „retro“ výstavu v naší galerii. Na programu tedy bude malé ohlédnutí
do minulosti. Avšak také velký krok „kupředu“. Poprvé v našem městě
proběhne velká spolupráce s oddílem Junáků, Svazu žen a samozřejmě
naší Vokurky. Celá výstava bude věnována 20. výročí odemykání naší řeky
Doubravy.

Prosinec
V prosinci jsme se zapojili do předvánoční akce, jejíž smysl spočíval
v tom, že v jednu chvíli si po celé naší republice mohly děti vypustit svůj
balónek s přáníčkem pro Ježíška. V pátek 4. prosince se tedy před naší
radnicí sešla pěkná řádka malých i velkých. I přes velmi chladné a větrné
počasí všichni trpělivě čekali na povel z rádia Impuls. Ten přišel v 15.15
hodin a 165 ﬁalových balónků vzlétlo k nebi. Prostřednictvím tohoto projektu jsme opět dali najevo, že jsme živým městem, kde se stále něco děje
a v příštím roce se do této akce přihlásíme znovu.

Městečko

na dlani

HOSPŮDKA U VAVŘINCE

Ronovský park býval parkem arcivévody

dál, pouze v naší Ronovské
pivnici bude upravená provozní doba s otvíracími dny
pondělí, středa, pátek.
Předposlední větou bych
chtěl říct, že svou práci děláme s láskou i nadšením
a žádná nepřízeň nás nemůže
zničit, protože my budeme bojovat……
Na závěr chci moc poděkovat Volnočasové Kulturní ronovské Komisi (hlavně slečně
Francové a Vašíčkové i všem

Pro mnoho místních je park na Chittussiho náměstí místem, kde tráví pár chvil procházkou,
anebo jej naopak jen rychle přeběhnou za prací nebo povinnostmi. Nikomu ale jistě neušlo, že
v posledním roce dostál velké proměny. Jeho revitalizace byla bezpochyby jednou z nejdiskutovanějších akcí, do kterých se vedení města letos pustilo. Co všechno se událo? A čím vlastně býval
dnes renovovaný park dřív? To přinášíme v krátkém ohlédnutí.
V létě loňského roku přišla do města dobrá zpráva – rozhodnutí Ministerstva životního prostředí
o poskytnutí dotace na realizaci projektu regenerace náměstí, který na podzim roku 2013 představil
Ing. Vladimít Dufek. Během následujícího půl roku jsme museli dopracovat projektovou dokumentaci a provést výběrové řízení na dodavatele. V něm vyhrála ﬁrma Libor Jindřichovský s.r.o.
Hlinsko.
V polovině letošního srpna se začaly kácet neperspektivní stromy a komunikaci přes park nahradila mlatová cesta. Vznikl i nový vydlážděný prostor před kašnou, který slouží k odpočinku,
posezení nebo načerpání energie ronovským i turistům jen projíždějícím.
Nezapomnělo se ani na zeleň a novou keřovou výsadbu. Veškeré práce se stihly do konce listopadu, a tak jsme mohli na už opraveném náměstí s radostí uspořádat tradiční Vánoční trhy.
Náš park se ale výrazně měnil i v letech minulého století. Přečtěte si to nejzajímavější z jeho historie
v opisu z ronovské kroniky:

Celý rok jsme se snažili dělat akce a Gastro zážitky pro
naše hosty,proto moje poděkování patří všem zaměstnancům
i brigádníkům za jejich práci
a úsilí. Díky úžasné spolupráci
s Volnočasovou Kulturní ronovskou Komisí jsme mysleli
i na ty nejmenší v podobě dětského dne, diskotéky apod.
Mrzí mě, že akcí s živou
hudbou se nezúčastnilo více
lidí, ale nic nás neodrazuje.
Na příští rok se můžete těšit
na spoustu námi pořádaných
zážitků – chceme se zaměřit
na různé typy kuchyní např.
italskou, řeckou, čínskou,
francouzskou i jiné. Zvěřinové hody pod taktovkou pana
Zdenka Reka na vás čekají už
v lednu. Nezapomeneme ani
na regionální suroviny (tím
chci moc poděkovat ronovským rybářům za dodávání
ryb, zvláště pstruhů.)
V novém roce nebude chybět nová výrobna na uzenářské
výrobky a zabíjačky, ve kterých budeme pokračovat už
od ledna. V létě si u nás budete
moci pobýt na zahrádce v novém posezení s venkovním
grilem a dětským koutkem.
Vavřinec nekončí, ale jede

co spolupracovali). Poděkování i paní Smolové – za pomoc při pořádání akcí po celý
rok. Zvláštní poděkování patří
Jaroslavu Šoubovi, který celoročně se mnou dělá všechny
úžasné akce, rauty a gastro
zážitky.
Přeji všem do nového roku
vše nej, hlavně zdraví a těšíme
se na Vaší návštěvu v hospůdce U Vavřince.
Milan Rek a kolektiv

Rok 1908 str. 69
Socha P. Marie přemístěna z rohu Zámecké ulice proti faře, před jižní vchod do kostela a zřízen
na té straně menší park na oslavu 60letého panování císaře.
Rok 1909 str. 70
V březnu dokončeno zřízení jubilejního parku na jižní straně kostela.
Rok 1914 str. 81
Nejmenovaní dárcové věnovali obci K600- na zakoupení velkých tlakových lamp petrolejových
k osvětlení náměstí, zakoupeny tři, postaveny a osvětlené náměstí bylo velmi dobré.

Amatérský Institut nezbytné cesty
fotoklub
dle nového
Ronov nad občanského zákoníku
vlastníka nemovité věci a jiDoubravou
ným individuálním okolnosčech/par tners

a d v o k á t n í

zahájil
činnost 22.10.2015
v Galerii Antonína Chittussiho
a od té doby funguje každý lichý
čtvrtek. Jedná se o volné sdružení lidí se společným zájmem
o fotografování a o všechny věci
s tím související. Naším cílem je
předávat si vzájemné zkušenosti
z oboru fotograﬁe (každý fotograf má fotograﬁcké téma, které
je mu nejbližší a ví o něm přirozeně více než ostatní).
V současné době má klub 12
členů, kteří se účastní dle svých
časových možností. Patří mezi
ně: Dušan Holas, Mirek Valenta, Marcel Lesák, Milan Šmíd,
Jan Kosnar, Miroslav Tomášek,
Jitka Doležalová, Stanislava
Smolová, Marie Veselá, Kamila
Ochtinská, Klára Reková, Andrea Tomášková. Radost mám
z toho, že nás navštěvují i fotografové z nedaleké Třemošnice.
A co připravujeme? Jako případný vrchol prezentace fotoklubu určitě zvažujeme i vlastní
výstavu fotograﬁí v roce 2016.
Ještě musím zmínit, že fotoklub začal fungovat o něco déle,
než se plánovalo a to kvůli problémům s prostory. Nakonec,
díky ochotě paní Smolové, která
nám umožnila využívat prostory galerie, byl problém vyřešen
a my jí tímto děkujeme.
Další informace najdete na www.fotoklubronov.
webnode.cz
Dušan Holas

k a n c e l á ř

Samotné vlastnictví nemovitosti, k níž nevede veřejná
přístupová cesta, je vlastnictvím prakticky omezeným,
kdy vlastník nemovitosti je
v prvé řadě odkázán na dobrodiní svých sousedů, kteří ho
mohou a nemusí přes svůj pozemek k jeho nemovitosti pouštět. Samozřejmě ne všichni
sousedé jsou lidé bez pochopení a po pár hodinách lze s nimi
dosáhnout kompromisní dohody, kdy zadarmo nebo za určitou úplatu Vás budou přes svůj
pozemek pouštět. Bohužel se
najdou i tací, se kterými se
nelze dohodnout. Právě pro
řešení těchto problematických
případů slouží institut nezbytné cesty.
Jak již bylo předestřeno
výše, o povolení nezbytné
cesty přes přilehlý pozemek
může soud požádat vlastník
nemovité věci, na níž nelze
řádně hospodařit nebo ji řádně
užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou.
Veřejnou cestou se zde myslí
jakákoliv cesta, o níž je patrno nebo známo, že je občany
veřejně využívána. Za povolení nezbytné cesty náleží
vlastníkovi přilehlého pozemku úplata a případně také
odčinění újmy, pokud již není
započteno v úplatě. Soud při
svém rozhodnutí, zda povolí
či nepovolí nezbytnou cestu,
zejména přihlédne k vhodnosti
a nezbytnosti navrženého řešení vztahů, k dřívějšímu jednání

tem jednotlivých případů.
Soud ve svém rozhodnutí,
jímž povoluje nezbytnou cestu, také vymezí její rozsah,
který odpovídá potřebě vlastníka nemovité věci řádně ji
užívat s náklady co nejmenšími, a to i jako tzv. služebnost,
tedy věcné právo postihující
vlastníka tím, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo
něčeho se zdržet. Zřízením
nové nebo užíváním stávající nezbytné cesty musí být
vlastník přilehlého pozemku
co nejméně obtěžován a jeho
pozemek co nejméně zasažen.
Pokud byla nezbytná cesta zřízena jako umělá, je povinen ji
udržovat ten, v jehož prospěch
byla povolena. Je-li nutno zřídit nezbytnou cestu jako umělou může vlastník přilehlého
pozemku požadovat, aby žadatel do svého vlastnictví převzal
pozemek potřebný pro nezbytnou cestu. Odkupní cena tohoto pozemku se stanoví nejen se
zřetelem k ceně postoupeného pozemku, ale i s ohledem
na znehodnocení zbývajícího
nemovitého majetku vlastníka
přilehlého pozemku.
Problematika
povolování
nezbytné cesty je obecně otázkou poměrně složitou. Z tohoto
důvodu doporučujeme, aby se
osoba dotčená tímto problémem
raději obrátila na odborníky.
Připravili: čech/partners,
advokátní kancelář –
pobočka Třemošnice
pobočka Čáslav
JUDr. Ondřej Čech,
Ph.D., advokát
Mgr. Tomáš Flögel

Rok 1916 str. 87
Aby i obec zdejší projevila
své loajální smýšlení, usnesla
se městská rada, aby Zámecká
ulice nesla nové jméno: ulice
Císaře Františka Josefa I. Park
na náměstí nazván jménem:
Park Arcivévody Karla
Fr. Josefa – nového císaře
a krále. Pojmenování se neujala a nebyla vůbec užívána.
Rok 1919 str. 121
Na jaře zasazena slavnostním
způsobem na náměstí „lípa
svobody“.
Rok 1924 str. 130
V noci na 30. květen byl značně popleněn a zničen park
na náměstí neznámými pachateli, kteří již předem několika
anonymními dopisy svůj čin
ohlásili.
Rok 1940 str. 366
V pondělí dne 14. října 1940
byla z nařízení okupantů skácena památná „lípa svobody“
na náměstí .
Připojuji dodatečně dvě fotograﬁe zhotovené p. Vilémem
Minaříkem, které jsem po léta
v tajném úkrytu choval. A.Culek
Stanislava Smolová

Upozornění
V okolí hřbitova u sv.
Kříže došlo během měsíce
listopadu k odklizení černé
skládky, která se nacházela za zdí místního hřbitova.
Město Ronov nad Doubravou vynaložilo nemalé
náklady na odklizení této
skládky, tvořené převážně
odpadem ze hřbitova. Žádáme všechny občany, kteří
mají v užívání hrobová místa, aby k odklízení nepotřebného materiálu (suché
květiny, obaly od svíček,
květináče, věnce apod.) využívali výhradně přistavený
kontejner.
Záleží nám na tom, abychom měli čisté a upravené
všechny plochy, i takové,
které nejsou na první pohled vidět.
Ing. Iveta Zajícová

Upozornění pro uživatele
hrobových míst bez řádně uzavřené smlouvy
Město Ronov nad Doubravou
jako správce pohřebiště, touto
cestou upozorňuje uživatele hrobových míst, kteří nemají řádně
uzavřenou nájemní smlouvu
o užívání hrobového místa a toto
hrobové místo užívají, že jednají
v rozporu se zákonem o pohřebnictví.
Dáváme proto touto cestou
na vědomí, že na místním hřbitově u sv. Kříže probíhá monitoring
užívání hrobových míst, který
bude ukončen v lednu 2016.
Veškerá hrobová místa, na která není řádně uzavřena nájemní
smlouva a viditelně je hrobové
místo užíváno, bude označeno
cedulkou „NEZNÁME PLÁTCE“. Pokud nebude do jednoho
roku od označení uzavřena s uži-

vatelem řádná nájemní smlouva
o užívání hrobového místa, budou všechna tato hrobová zařízení odstraněna, případně nabídnuta novým zájemcům.
Přehled hrobových míst,
u kterých neevidujeme řádně
uzavřenou nájemní smlouvu,
jsou vyznačeny na plánu hřbitova, který je umístěn na vývěsce
před hřbitovem u sv. Kříže.
V případě dotazů prosím volejte 469 690 102.
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Kotlíkové dotace
Pardubický kraj připravil projekt
na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem bude snížení emisí z lokálního
vytápění domácností v Pardubickém kraji prostřednictvím výměny
stávajících ručně plněných kotlů
na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje.
Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů. Insta-

lace nového zdroje vytápění může
být spojena také s instalací solárně
termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody a tzv.
„mikro“ energetickými opatřeními.
Podpora na kotlíkové dotace
bude poskytována na základě žádostí fyzických osob předložených
na kraj, vyhlášení první výzvy

Moravanský zámek

Pardubickým krajem pro předkládání těchto žádostí se předpokládá
v prosinci 2015, zahájení příjmu
žádostí v lednu 2016. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70-85 % dle typu
pořizovaného zdroje a lokality.
Zbylých 30-15 % bude ﬁnancovat žadatel - fyzická osoba. Výdaje
jsou způsobilé od 15. 7. 2015, pro-

plácení dotací žadatelům bude probíhat zpětně na základě předložení
dokumentace o provedení výměny
kotle a dokladů o její úhradě. Bližší informace naleznete zde: https://
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace , případně Vám budou sděleny na tel: 466 026 644

Ohlédnutí ZO ČSŽ
Ronov nad Doubravou
za rokem 2015
První akcí, kterou v roce 2015 uspořádala základní organizace Českého
svazu žen v Ronově nad Doubravou , bylo „Posezení s harmonikou“.
Šlo o setkání dříve narozených, kterým pozvaný harmonikář, pan Stanislav Mrázek, hrál lidové písničky. V průběhu akce si pak přítomní již
sami dávali zahrát písničky dle výběru vlastního, ty, které se jim nejvíce
líbí. Tato akce se konala dne 7.4.2015 ve velké zasedací síni městského
úřadu v Ronově nad Doubravou, kde bylo pro všechny přichystáno malé
občerstvení. Přítomným se akce líbila a rády bychom ji v nadcházejícím
roce zopakovaly.

Tak kdepak jsme skončili
v srpnu s vyprávěním o Moravanském zámku? Ano, máte
pravdu, paní Anna Františka
Frachimontová vystoupila jednoho slunečného dne roku 1719
z kočáru poprvé na nádvoří svého
zámku v Moravanech. Poněkud
nevěřícně rozhlédla se kolem
sebe pohledem člověka, jenž byl
nečekaně probuzen a není si docela jist, zda ještě sní, či už hledí
do reálného světa. To co viděla,
sice odpovídalo plánům, nad kterými strávila spolu se svým architektem Santinim bezpočet večerů
a nocí, naživo byl však zámek
a dvůr mnohem půvabnější. Ty
barvy, upravená zeleň, služebnictvo ustrojené do nedělního…
Anna Františka se volným
krokem prochází novým sídlem,
prohlíží si citlivě vyzdobené pokoje, zastaví se v moderně vybavené kuchyni v přízemí, zajde
i ke koním, doprovázena svým
dobrotivým mužem, panem Janem Antonínem Rabenhauptem.
Konečně se osmělil a pronesl nahlas otázku, již v sobě nosí celý
dnešní slavnostní den:
„Jste spokojena s výsledkem
moje paní? Budete se v Moravanech cítit šťastná?“ … „Myslím,
že ano, můj laskavý Jane Antoníne, myslím, že tento dvůr, ani kraj
již dobrovolně neopustím“
Štěstí Anny Františky však
netrvalo dlouho. Finanční situace Rabenhauptů se rok od roku
zhoršovala a jako jediná možnost, jak se z potíží dostat alespoň
trochu se ctí, ukázal se nakonec
prodej Moravanského panství i se
zámkem spřízněnému rodu Caretto Milessimo. Od té doby zůstal
zámek neobývaný a neudržovaný
až do roku 1746, kdy se dostal
dědictvím po Ignáci Václavovi
jeho manželce Marii Dorotě baronce Vernierce.
Byl nevlídný podzimní podvečer, do střechy zanedbaného, roky
neobývaného zámku v Moravanech bubnoval déšť, vítr neurvale svištěl prázdnými maštalemi.
Marie Dorota se prochází svým
dědictvím, rozhlíží se po vykradených komnatách a dívá se, co
tu zbylo po předchozí majitelce.
Skoro nic. Nepořádek, rozbitý
nábytek, pár obrazů po zdech…
nějaké portréty… a jak sem nepříjemně ﬁčí okny beze skel… Je
už skoro večer. Vzala si
od kočího, který ji doposud při prohlídce zámku
doprovázel, zažehnutou
louč a poslala ho napřed
ke kočáru. Chce zůstat
chvíli sama a zvážit, jak
naloží se svým dědictvím. Posvítila si loučí
na obraz v čele místnos-
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ti. Portrét ženy ve středním věku.
Kdo by to mohl být? Ano, bude
to nejspíš paní Franchimontová,
vdaná za pana Rabenhaupta, pamatuje si tu tvář, jako mladá je
určitě vídala ve společnosti Milessimů při více příležitostech. Jak
se teď na ní dívá… jak odpovědět
na otázku v jejích očích…? Marie Dorota se nyní cítí poněkud
nesvobodná, neměla se snad ani
na ten obraz dívat. Teď už nelze
uhnout pohledem… anebo lze?
Ze zamyšlení vytrhl Marii
Dorotu nepříjemný křik krkavce, který prolétl otevřeným oknem do zámku. Tak tak uhnula
z dráhy jeho letu. Snad poslední,
symbolický pozdrav původních
majitelů, možná jen náhoda…
(Raben – česky krkavec, symbol
rodu Robenhápů, něm. Rabenhauptů). Máváním křídel v malém prostoru zvířil trochu prachu
a cestou ven shodil pár předmětů z parapetu okna směřujícího
do zahrady. Marie zaslechla mezi
padajícími krámy něco z kovu…
zvědavost ji nedá a jde se s loučí podívat, co by to mohlo být.
Klíč. Klíč to byl, obyčejný klíč.
Ale proč spadl zrovna teď? Má
ho zvednout, má ho nechat ležet… Marie cítí v zádech pohled
paní Franchimontové, vnímá, jak
čeká, co udělá. Ví, že když nechá
klíč ležet, pohled z portrétu jí to
nikdy neodpustí a zvedne-li, Moravany neopustí…
„Kočí! Kde jste kočí? Jedeme
ke kováři. Doslechla jsem se, že
je v Moravanech kovárna. Má
v ní být nějaký kovář Šobul, údajně starý a moudrý muž, potřebuji
s ním mluvit.“
„Ano paní, vím kde to je. Hnedle kousek od rybníka pod zámkem, můžeme tam zajet hned.“
„Dobrý den, kováři, neruším?“
„Nerušíte vzácná paní, vítejte.
Co si přejete?“
„Poslyš, kováři, prý jsi muž
nejen silný, ale také moudrý. Je
možné sestavit ke starému klíči
nový zámek?“
„Myslím, že ano paní. Není to
jednoduché, ale nikoliv nemožné“
„Dobrá, kováři. Zde je klíč.
Dokážeš-li to Ty, dokážu to i já.
Za týden na viděnou. Kočí, jedeme!“

Další akcí, kterou v roce 2015 uspořádala ZO ČSŽ Ronově nad
Doubravou byla výstava „Zlaté ronovské ručičky“, kterou dne 18.9.2015
v 17,00 hodin v galerii Bílkovy vily v Ronově nad Doubravou zahájila
vernisáž.
Výstavu připravily ženy ZO ČSŽ Ronov nad Doubravou ve spolupráci
s Volnočasovou kulturní Ronovskou komisí VOKURKO a pak především
všichni ti, kteří zapůjčili své výrobky, abychom je mohli představit široké veřejnosti. Nabídka prací byla velmi pestrá, byly zastoupeny kresby, malby, fotograﬁe, malování na hedvábí, malování na sklo, malování
voskem, paličkování, vyšívání, háčkování, pletení, keramika, výrobky ze
dřeva a další.
Velmi nás potěšilo, že autory výrobků byly jak školou povinné děti, tak
i ti dříve narození.
Naše velké poděkování také patří panu Josefu Auersvaldovi, který pro
nás všechny připravil přehlídku historických stabilních motorů a nainstaloval krásný model letadla do vstupní haly Bílkovy vily.
Pro první návštěvníky výstavy byly při vernisáži nachystány kulinářské
zážitky v podobě sladkých či slaných ochutnávek. Na výběr bylo z několika druhů vynikajících sladkých řezů až po slané výrobky v podobě slaných
šneků, preclíků či tradičních českých utopenců.
Poslední letošní akcí byl již pátý ročník akce „KŘÍŽEM KRÁŽEM
RONOVEM“, která se uskutečnila v dne 17.10.2015.
Velice nás potěšilo, že i za chladného a nejistého počasí se do naší hry
zapojili velcí i malí odvážlivci, kteří se podle námi připraveného itineráře
vydali na neznámou trasu Ronovem. Neznámou proto, že každý rok je
vymyšlena nová cesta tak, aby byla odlišná od těch minulých a samozřejmě se snažíme, aby se nám neopakovaly ani položené otázky. Proto i ti
účastníci, kteří se do hry zapojili od jejího prvního ročníku, nejsou oproti
nováčkům ve výhodě a mohou tak všichni soutěžit zcela vyrovnaně.
Byla zde zastoupena družstva , která měla jen dva členy, tak i družstvo
o pěti členech. Toto mělo velkou výhodu; víc hlav víc ví.
Všichni úspěšně trasu zvládli i se záludnými otázkami. V cíli, na hrázi Nového rybníka si pak na ohýnku opekli buřty, zahráli petanque,
na sousedním poli pouštěli draky. Po vyhodnocení soutěžících družstev
byli vítězům předány ceny, ale ani družstva, která se neumístila na stupních vítězů nebyla ochuzena! Všichni účastnici si domů odnášeli alespoň
nějakou drobnost; CD s pohádkami, tužku, propisku, blok, sešit, pastelky
a další.
Jana Sýkorová, ZO ČSŽ Ronov nad Doubravou

V kostele sv. Vavřince Ronov nad Doubravou se na 2. adventní neděli
uskutečnil koncert, na který pozvání přijal pěvecký sbor Gaudeamus ze
Světlé nad Sázavou. V jejich podání zazněly vánoční písně a Česká mše
vánoční Jakuba Jana Ryby. Koncert sklidil velký úspěch a všem zpříjemnil
předvánoční čas.
Stanislava Smolová

ÚHRADA POPLATKŮ
V ROCE 2016
K úhradě poplatků za svoz tříděného domovního odpadu a poplatků ze psa je možné využít i bezhotovostní převod na účet města číslo
900123524/0600, variabilní symboly jsou:
Poplatek za TDO
pro Ronov n. D. 134001... (doplnit číslo popisné)
pro Mladotice 134002…(doplnit číslo popisné)
pro Moravany 134003…(doplnit číslo popisné)
Poplatek ze psa
pro Ronov n. D. 134101…(doplnit číslo popisné)
pro Mladotice 134102…(doplnit číslo popisné)
pro Moravany 134103…(doplnit číslo popisné)

Výše poplatků
Poplatek TDO:
- trvale bydlící občané
- děti do 6 let věku a občané nad 70 let

480,- Kč
430,- Kč

Poplatek ze psa:
- pes v rodinném domě
- další pes v rodinném domě
- pes v bytovce

100,- Kč
200,- Kč
400,- Kč

Žádáme tímto občany, aby v rámci svých možností zvolili tuto bezhotovostní platbu.
Případné informace podá p. Jehlárová v kanceláři městského úřadu
nebo na telefonu 469 315 739, mobilu 608 725 171.
Jana Jehlárová, Referentka HSO

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI

Marie Labuťová, Ronov n.D. 379

- 70 let

Stanislava Kratochvílová, Ronov n.D. 35 - 70 let
František Křivský, Ronov n.D. 335

- 75 let

Ludmila Nováková, Moravany 29

- 80 let

Ladislava Koláčková, Ronov n.D. 306

- 80 let

Děkuji MěÚ za dárek a gratulaci k mým 75. narozeninám. Také
děkuji za návštěvu pí Růžičkové a pí Pavlíkové.
František Křivský
Děkuji Městskému úřadu za krásné květiny a dárek k mým
narozeninám. Blahopřát mně přišla paní Nataša Moravová.
Bylo s ní příjemné posezení.
Ludmila Nováková
Děkuji MěÚ a SPOZ za blahopřání a dárek k mému životnímu
jubileu. Poděkování patří též pí Pavlíkové
a Semrádové za velmi milou návštěvu.
Ladislava Koláčková
Marie Semrádová

Provozní doba MěÚ Ronov nad Doubravou
v době vánočních svátků
Úterý

22. 12. 2015

7.00 – 12.00 hodin

Středa

23. 12. 2015

7.00 – 12.00 hodin

Čtvrtek

24. 12. 2015

svátek

Pátek

25. 12. 2015

svátek

Pondělí

28. 12. 2015

7.00 – 12.00 hodin

Úterý

29. 12. 2015

7.00 – 12.00 hodin

Středa

30. 12. 2015

7.00 – 12.00 hodin

Čtvrtek

31. 12. 2015

zavřeno

Pátek

1. 1. 2016

svátek

Městečko

20 let kulečníkového klubu
v Ronově nad Doubravou
Historie:
Jak vyplývá z názvu, kulečníkový klub AKK 95 Ronov nad
Doubravou byl založen v roce
1995 – v letošním roce tedy slavíme 20 let od založení klubu.
Z počátku byla herna umístěna
v sále místního hostince "V Tunelu".
Později byla přesunuta do hostince "Hospůdka u Vavřince".
Z důvodu požáru v "Hospůdce
u Vavřince" v zimě 1998 jsme
byli nuceni zachráněné stoly
přestěhovat do prostor rybárny
a dohrát v ní sezónu 1998-1999.
V létě 1999 jsme se přestěhovali
zpět do nově zrekonstruované
herny v "Hospůdce u Vavřince".
V létě 2000 jsme se z ﬁnančních
důvodů přestěhovali do prostor
v suterénu školní tělocvičny, které do té doby sloužily jako skladiště a ve kterých, jak doufáme,
již zůstaneme natrvalo.
Už od druhé sezóny mělo družstvo "A" možnost postoupit
do vyšší soutěže, ale materiálové
podmínky a kapacita herny nám
to neumožnily.
Sezóna 2000/2001 skončila pro
družstvo "A" nad naše očekávání - hladkým postupem do 1.
třídy.
Těsně před začátkem sezóny
2001/2002 se nám za pomoci
Městského úřadu a svépomocí
členů podařilo rozšířit prostory
herny a získat tak prostor pro
umístění třetího kulečníkového
stolu - nezbytného pro možnost
hrát 1. třídu a mohli jsme u nás
přivítat hráče ze všech koutů
východočeské oblasti jako jsou
Pardubice, Hradec Králové,
Jablonec, Liberec, Náchod nebo
Broumov.
V sezóně 2001/2002 skončila
obě družstva na posledním místě
a to znamenalo návrat družstva
"A" zpět do druhé třídy.
Vzhledem k úbytku hráčů jsme
pro sezónu 2002/2003 přihlásili pouze jedno družstvo, které
vzniklo spojením původních
dvou družstev.
Od roku 2004 má klub stabilně
2 družstva. První družstvo se
probojovalo do 1.třídy východočeské oblasti a dosud se v ní
umisťuje na předních místech.
Dvakrát mělo dokonce na dosah
postup do druhé ligy, ale prohra
v baráži a reorganizace soutěže
jim to nedovolila. Druhé druž-

stvo hraje stále 3. třídu východočeské oblasti.
Dosažené úspěchy:
V roce 2001 byl Hynek Havránek nominován na mistrovství
republiky kadetů, kde se umístil
na pátém místě a výborně tak reprezentoval náš klub.
V roce 2002 byl Hynek Havránek opět nominován na mistrovství republiky kadetů, kde se
umístil na třetím místě a opět tak
zviditelnil náš klub i město.
V roce 2014 se Radek Štok zúčastnil mistrovství republiky
juniorů na malém stole v Liberci v disciplínách jednoband
a trojband a získal 2x třetí místo.
Nešťastná chyba v závěrečném
utkání v trojbandu jej připravila
o lepší umístění.
Dne 13.12.2014 se Radek Štok
zúčastnil mistrovství republiky na velkém stole v trojbandu
v Praze a opět vybojoval třetí
místo. Tímto výkonem se nominoval do družstva ČR na mistrovství Evropy, které se konalo
letos v Německu a naše družstvo
zde skončilo na 4. místě.

na dlani

Je tu poločas našich
žákovských mužstev
Je tu poločas soutěží našich žákovských mužstev a to mladších žáků,
starší přípravky a mladší přípravky. Mladší žáci jsou průběžně na 7.
místě z 11 účastníků Okresního přeboru. Starší a mladší přípravka
na tabulky nehrají. Starší přípravce se moc nedařilo, zato naši nejmladší fotbalisté se ve své premiérové první půlce sezony prali jako
lvi a slavili několik krásných výsledků.
Ať se jim na jaře daří alespoň tak, jako na podzim.
Jelínek Luděk

Karatisté z Lichnice dvounásobní
mistři České republiky
v karate WKF
Karatisté z Lichnice se zúčastnili 6. a 7. prosince 2015 Mistrovství
České republiky v karate WKF. Tentokrát do Ostravy přijelo bojovat
na 600 závodníků z 83 klubů. Z Karate Klubu Lichnice se zúčastnilo
13 závodníků v kategoriích kata i kumite a vedli si velice dobře. Za
velké konkurence se šest našich závodníku dostalo do ﬁnálových klání a pro klub získali naši borci celkem devět cenných medailí.
V sobotním bloku vybojoval mistrovský titul Petr Urbanec v kategorii kumite junioři (16-17) +76kg. Obrovským úspěchem bylo už
to, že kvalitním soupeřům se na našeho borce nepovedlo zabodovat.
Po náročných zápasech se Petr setkal ve ﬁnále s vicemistrem České
republiky z roku 2014 z Českých Budějovic, kterého ještě před koncem časového limitu porazil na body 9:0.
V neděli připojil další mistrovský titul Jakub Klemák v kategorii
kumite ml. žáci (7-9) +32kg.
Jakub se probojoval přes obhájce titulu mistra České republiky z
roku 2014 do ﬁnále a tam se setkal se svým týmovým kamarádem
Janem Šmídem. I přes to, že spolu kluci pravidelně trénují a chodí do
stejné třídy v ronovské základní škole, tak si borci nic nedarovali a
počínali si profesionálně. Zápas skončil 5:0 na praporky ve prospěch
Jakuba.
Titul mistra České republiky získal tedy za Karate Klub Lichnice
v kategorii kumite Jakub Klemák a Petr Urbanec. Titul vicemistra
České republiky vybojovali v nelehkých zápasech Jan Šmíd, Eliška
Týlová, Barbora Kratochvílová a Nikola Kosinová. Další cenné a to
bronzové medaile vybojoval Lukáš Klein, Vojtěch Vašák a v disciplíně kata přidala bronz i naše nejmladší účastnice tohoto klání Linda
Vojáčková. Páté místo přidali po náročných soubojích v kategorii
kumite Linda Vojáčková, Pavel Urbanec a Tomáš Pleva. Na krásném
sedmém místě se v disciplíně kata umístila Barbora Kratochvílová.

Na závěr
Závěrem bych chtěl podotknout,
že stejně jako jiné kulečníkové
kluby se potýkáme s nedostatkem mládeže a nabízím touto
cestou všem zájemcům možnost
se stát naším členem. Případní
zájemci pro začátek nepotřebují
nic investovat - potřebné herní
vybavení jim poskytneme.
Všem zájemcům o hru pro zábavu i závodně jsou dveře naší
herny otevřeny.
Kdo jednou této krásné hře podlehne, tak se jí věnuje do pozdního věku.
Milan Havránek
+ Petr Hazuka

Děkujeme všem příznivcům sportu za podporu a přejeme hodně
úspěchů do nového roku.
Sensei Petr Kosina

Ronovská mistryně světa
Ve dnech 12.10. - 18.10. 2015
se konalo ve Slovinsku ve městě Koper Mistrovství světa
v UWK karate dorostu, seniorů
a veteránů. Tohoto šampionátu,
který poprvé v historii spojil
všechny světové asociace v karate, se zúčastnilo 47 států světa
a přes 2000 startujících, kteří
se po 4 dny utkávali o světové
tituly.
Eliška Týlová, studentka
SoŠ a Sou dopravní, obor požární ochrana v Čáslavi, dostala od trenérů reprezentace
CAOKK nabídku zúčastnit se
po boku jejich svěřenců výpravy
do Koperu. Bohužel její rozhodování o odjezdu na tuto soutěž
stížila zpráva o úmrtí v rodině.
I přes tuto skutečnost nakonec odjela, rozhodnuta bojovat
o co nejlepší umístění a vzdát
tak hold nejenom všem, kteří ji
podporují a trénují, ale i kvůli
památce na svoji babičku.
Česká výprava Champions teamu reprezentantů ČR
pod hlavičkou České asociace
Okinawského karate a kobuda
odcestovala v časných ranních
hodinách 14.10. 2015. Ještě
týž den výprava prošla registrací a ubytovala se. Od čtvrtka
15.10. 2015 bojovali závodníci
o svoje tituly. Probíhaly soutěže
v katách, sanbon teamech a rotation teamech. Sanbon team
českých dorostenek, ve složení:

Anna Lojdová, Veronika Jakubů, Michaela Budajová a Eliška
Týlová, obsadil krásné 3. místo.
Ta samá děvčata v soutěži rotation teamu vybojovala postup
do nedělního ﬁnále.
16.10. 2015 pátek-běžely soutěže v kumite jednotlivců, kde
Eliška Týlová obsadila v zápasech dorostenek do 55kg 4.místo. Sobota 17.10.2015 byla pro
náš team ve znamení odpočinku
a poznávání města.
Neděle 18.10. 2015 ve ﬁnále
s Rumunskem náš dívčí rotation
team získal 1. místo. Tak stanula
Eliška po boku svých spolubojovnic na nejvyšším stupni vítězů a stala se mistryní světa.
Celková bilance ČR- 4x zlato, 1x stříbro, 5x bronz a nějaká
ta bramborová medaile.
Eliška dokázala zúročit 11letou práci pod vedením trenéra
Petra Kosiny v Karate klubu
Lichnici se sídlem v Třemošnici.
Touto cestou chci poděkovat
trenérovi za práci s Eliškou,
Champions teamu a jeho trenérům za důvěru v dceřiny
schopnosti a škole, která jí vyšla
vstříc.
Pokud se podaří získat sponzory a bude-li nadále přát mladé
sportovkyni zdraví, má v plánech zúčastnit se dalších významných klání.
Šárka Týlová
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exekuce

k a n c e l á ř

č e c h / p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r t n e r s

k a n c e l á ř

správní řízení

personalistika

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

strategické analýzy
podnikové restrukturalizace

k aa nd cv eo l ká ář t n í

mzdové účetnictví
bankovnictví a finance

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

consulting, compliance

k aa nd cv eo l ká ář t n í

náhrada škody
zakládání společností

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

konkurzy a oddlužení

a d v o k á t n í

převody nemovitostí

obhajoba v trestních věcech

a d v o k á t n í

valné hromady

k aa nd cv eo l ká ář t n í

k aa nd cv eo l ká ář t n í

zastupování před soudy

k aa nd cv eo l ká ář t n í

veřejné zakázky

k aa nd cv eo l ká ář t n í

pracovněprávní spory

k a n c e l á ř

a d v o k á t n í

čech/par tners

a d v o k á t n í

č e c h / p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r t n e r s

k a n c e l á ř

č e c h / p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r čt ne ec rhs/ p a r t n e r s

vaše advokátní kancelář v praze, středočeském a východočeském kraji

stavební právo

tel.: 734 258 298, 605 154 286, email: office@cechpartners.cz, web: www.cechpartners.cz
sídlo praha: dlouhá 16
110 00 praha 1

pobočka čáslav: po až pá 8.30-17.30
klimenta čermáka 198, 286 01 čáslav

pobočka třemošnice: po a st 8.30-17.30
náměstí míru 451, 538 43 třemošnice

• PRODEJ nemovitosti
• VÝKUP nemovitosti
• ODDLUŽENÍ nemovitosti
MO ČRS Ronov nad Doubravou
zahajuje
dne 21. prosince 2015

VÁNOČNÍ
PRODEJ
KAPRŮ

NA SÁDKÁCH
v Čáslavské ulici
v Ronově nad Doubravou
Prodejní doba:
21.12.
22.12.
23.12.

Základní škola a Město v Ronově nad Doubravou
Vás srdečně zvou na tradiční

RONOVSKÝ BÁL
který se uskuteční 5. března 2016
v tělocvičně základní školy
hudba: BŘEZOVANKA
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13:00 - 16:00
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00
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Blanka Moravcová Váš makléř pro tuto lokalitu

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

