Městečko na dlani
Zpravodaj Ronova nad Doubravou, Mladotic a Moravan

SLOVO STAROSTY

Po neobvykle horkém
a suchém září se nám ochladilo a deštivé počasí připomnělo, že nám začal podzim.
Nezbývá, než se smutně
ohlédnout za létem. O prázdninách naši rybáři uspořádali
pěknou akci ke svému 140.
výročí založení. Pravděpodobně horké počasí zapříčinilo menší účast. Ti kdo
nepřišli, mohou jen litovat,
protože akci si užili jak děti,
tak dospělí. První sobotu
v září oslavila 25 let své existence místní bluegrassová
skupina Wyrton. Ta pro nás
připravila koncert spřátelených kapel, který navštívilo
více jak 300 lidí. Oslavencům děkujeme za uspořádání akcí a přeji jim, aby
se dočkali dalších kulatých
výročí.
Co je u nás nového.
V
Mladoticích
byla
opravena přístupová cesta
do lesa. Zároveň byl vytvořen prostor pro tříděný
odpad. Byly opraveny další
úseky lesních cest za přispění firmy Cemex, která
nám každoročně poskytuje
zdarma lomový kámen. Těm,
kdo mají rádi delší vycházky,
doporučuji projít se z Mladotic do Pařížova přes náš
les. Určitě to stojí za to. Velké opravy se dočkala i ulice
Nábřežní. Na povrch této
komunikace byl použit asfaltový recykláž se štěrkovým
zásypem. Souběžně proběhla
i oprava propadlých komunikací v ulicích pod nádražím.
Technologie, která byla použita, by měla zaručit delší životnost opravy komunikace.
V průběhu podzimu ještě
zrealizujeme opravu části
chodníku a autobusové zastávky v Nádražní ulici.
V minulém čísle Městečka
jsme se věnovali odpadům.
Je opravdu smutné, když ani
ne týden po vydání článku
jak nakládat s odpady, jakýsi náš občan vyvezl tři hromady starého eternitu podél
cesty do Kurvic. Jelikož se
dotyčný nedohledal, tento
nebezpečný odpad jsme odklidili na náklady nás všech.
Nezbývá než dotyčnému

„poděkovat“. V souvislosti
s odpady bych chtěl apelovat
na majitele firem a živnostníky, aby nepoužívali veřejně přístupné kontejnery pro
odkládání svého odpadu. Ty
slouží pro občany. Dle živnostenského zákona by měl
každý podnikající subjekt
mít uzavřenou smlouvu na likvidaci vlastního odpadu.
Poslední dobou jsou sběrná
místa přeplněná a nedaří se
udržet pořádek v jejich okolí. Nejkritičtější situace je
za nákupním střediskem. Ze
strany vedení COOP, vzhledem k oprávněným obavám
ze zvýšené možnosti výskytu hlodavců, jsme byli požádáni, abychom přijali opatření k nápravě. Jelikož toto
sběrné místo již delší dobu
hyzdí centrum našeho města,
rozhodli jsme se ho zrušit.
Jako náhrada budou zřízena
tři nová stanoviště tak, aby
byly kontejnery rozmístěny
rovnoměrně po celém území města. Místa budou ještě upřesněna. Doufám, že
k výše zmíněným okolnostem to naši občané pochopí
a tento krok přispěje ke zlepšení čistoty našeho města.
Pokračování na straně 2
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Zdeněk Sejček vydává novou publikaci o Ronovu

Výtvarník, pedagog a historik umění slaví na sklonku tohoto roku své 90. narozeniny

V těchto dnech vychází našemu významnému spoluobčanovi nová publikace s názvem „Městečko na dlani“, jenž se váže
k 75. výročí od natočení stejnojmenného filmu režiséra Václava
Binovce, který se částečně natáčel v našem městě. Jako spoluautor se na této knize podílel pan Milan Žanda. Knihu vydává
Město Ronov nad Doubravou. V prodeji bude v místní knihovně.

Rondo přiváží zlaté medaile z Mistrovství Evropy konané v Anglii
O tomto víkendu ( 7. – 8. 10.
2016) vybojovala naše děvčata 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou,
1 bronzovou,  jedno čtvrté místo
(na Evropě hodnocené jako medailové) a dvě desáté na Mistrovství Evropy Klasické mažoretky.
O vítězství se zasloužila nejstarší děvčata vedená Terezou
Janouškovou. V soutěži Exhibition získala zlatou medaili
a titul Mistr Evropy.
V soutěži Parade získala
2. místo a titul První Vícemistr
Evropy.
Zlato přiváží i duo nejmladších závodnic Adély Skokanové
a Petry Kubešové. Choreografii
vytvořila též Tereza Janoušková.
Třetí místo v duu s rekvizitami
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přiváží Miloslava Brynychová
a Jana Petrowská. Tato skladba
byla vytvořena Anetou Polákovou.
Čtvrté místo v duu si přiváží
Tereza Daruová a Viktorka Němcová. Tato choreografie je z dílny
Evy Auersvaldové.
Desáté místo vybojovala za
své sólo Jana Petrowská, choreografii vytvořila Aneta Poláková.
Desáté místo také vybojovaly sestry Lancovy, které si svou choreografii tvořily samy za pomoci
rodičů.
Ronov nad Doubravou je jedno z mála měst, které se může
opakovaně chlubit takovými
úspěchy.
Jsem na své svěřenkyně ne-

smírně pyšná a děkuji jim za
reprezentace naší země a našeho
města.                 J.Auersvaldová
Vedoucí skupiny

Zveme širokou veřejnost na besedu a setkání nad knihou
„Městečko na dlani“ s autory Zdeňkem Sejčkem a Milanem
Žandou, které se budou konat 16. listopadu 2016 od 17 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Ronov nad Doubravou.
Knihu lze na místě zakoupit.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA A JEJÍ „LOGO“
Moje snaha o vytvoření loga
či znaku naší mateřské školy byla vedena myšlenkou, že
symbol je kruh, jeho nekonečno a zároveň nekonfliktnost, ať
jde o kamarádství a společné
činnosti na oddělení Sluníček,
Kytiček a Berušek, tak také
o spolupráci s rodiči nebo se
zřizovatelem, spolky a jinými
školkami. Pracujeme podle
školního vzdělávacího programu „Rok v kruhu“, v průběhu
docházky do mateřské školy
rosteme, rozvíjíme se a připravujeme se na vstup do základ-

ní školy.   Jsme z Ronova nad
Doubravou.
Pokud toto v našem znaku
najdete, budu velmi ráda

NOVÉ KONTAKTY A WEBOVÉ STRÁNKY
Děkuji firmě Tlapnet za vytvoření a spolupráci při výstavbě nových webových stránek,
které budou naši mateřskou
školu reprerezentovat, a kteří se
podíleli na grafické tvorbě loga
školy.
Webové stránky najdete
na adrese: www.msronov.cz

Vzhledem k zavedení nového bezpečnostního zařízení
v mateřské škole vás chci informovat o změně telefonických
kontaktů. Vše najdete na našich
webových stránkách.
Mgr. Barbora Mrázková,
ředitelka mateřské školy

PŘEDSTAVUJEME

ODDĚLENÍ BERUŠKY
Nový školní rok zahájila mateřská škola se zapsanými 80
dětmi ve věku od dvou do sedmi let. V průběhu školního roku
vás budeme seznamovat s proběhlými akcemi a představíme
vám jednotlivá oddělení.
Oddělení Berušky navštěvují
děti ve věku od 5 do 7 let.
V třídním vzdělávacím programu postupně naplňujeme
dílčí vzdělávací cíle z jednotlivých vzdělávacích oblastí
prostřednictvím
vzdělávací
nabídky a snažíme se vést děti
ke konkretizovaným očekávaným výstupům. Naším záměrem je zkoumat individualitu
dítěte, zdokonalovat organizaci
práce tak, aby činnosti dětí probíhaly klidně a nenásilně. Zároveň se snažíme, aby byly děti

co nejlépe připraveny pro vstup
do základní školy. Vedeme s rodiči průběžný dialog o dítěti,
jeho dospívání, rozvoji a učení.
Vzdělávací program je zpracován tak, aby rozvíjel všechny
stránky osobnosti dítěte. Vzdělávání se  uskutečňuje ve všech
činnostech a situacích, přičemž
upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání, situační a prožitkové učení. Nejdůležitější
a nejpřirozenější činností dítěte
je hra, rozvíjíme dítě především
touto nenásilnou a pro ně přirozenou formou. Pozornost věnujeme zejména tzv. volné hře, při
které nám dítě nechává nejvíce
nahlédnout do svého nitra. Tato
volná hra slouží jako výborný
diagnostický nástroj pro učitelku.

VÝLET BERUŠEK
DO DÝŇOVÉHO SVĚTA

Jednoho dne přišla naše paní
ředitelka s nápadem uskutečnit
návštěvu Dýňového světa. Zajistila vše potřebné a v úterý,
27. 9. 2016, se naše oddělení
vydalo na výlet.
V 8 hodin jsme odcestovaly
vláčkem ze zastávky v Ronově
do Čáslavi, kde jsme přestoupily do vlaku jedoucího směrem
na Novou Ves. Děti byly poučeny o bezpečnosti a slušném
chování přiměřeně věku. Některé jely vlakem poprvé.
Po 9. hodině jsme byly
na Statku U Pipků, který se nachází na Vysočině. Specializují
se na pěstování dýní. V nabídce
mají dýně různých druhů, dýně
ozdobné, malé i velké, na dekoraci, ale i dýně na vaření. Kaž-
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doročně vysadí 17tisíc semínek
na pěti hektarech.  
Dýňový svět je plný tisíců
dýní. Děti čekala volná zábava
v celém areálu statku, mj. slámohrad, bludiště a probíhačky
mezi dýněmi. Setkaly se také se
zvířaty, která Pipkovi na farmě
chovají a to kozičky, ovečky,
prasátko, telátko.
Počasí nám opravdu přálo.
Myslím, že na tento podařený
výlet budeme všichni dlouho
vzpomínat, moc se nám líbil.
Rády bychom poděkovaly paním kuchařkám, které dětem
nachystaly svačiny a počkaly
s obědem do našeho příjezdu
ve 14 hodin.
Jana Svobodová,
učitelka oddělení Berušky
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dokončení ze strany 1
Ještě mi dovolte vás upozornit na novelu přestupkového zákona týkající se rušení nočního klidu. Již nebude
možné operativně požádat
radu města o výjimku z rušení
nočního klidu po 22. hodině.
Kdo bude chtít takovouto výjimku, bude muset žádat rok
dopředu. Město do konce
roku musí přijmout vyhlášku,
ve které budou přesně vyjmenované akce na následující
rok, jež mají povolené ukončení až v nočních hodinách.

Pakliže se vyskytne nějaká
neplánovaná oslava, má smůlu. Bude muset skončit ve 22
hodin.
Závěrem mi dovolte poblahopřát našim mažoretkám,
které se zúčastnily Mistrovství Evropy v Anglii. K získání dvou zlatých a jedné
stříbrné medaile jim upřímně
gratulujeme a přejeme přinejmenším stejný úspěch i v budoucnu.
Váš starosta
Ing. Marcel Lesák

Fauna naší přírody
Koncem minulého školního roku se žáci 6., 7. a 8. třídy
zapojili do výtvarné soutěže
„Fauna naší přírody“, kterou
vyhlásila nezisková organizace Myslivost z.s. Slavnostní
vyhodnocení výtvarné soutěže
proběhlo dne 1. 10. 2016 při
Svatohubertských slavnostech
na Hospitalu Kuks. S ohledem
na vyrovnanost výtvarných děl
nebylo vyhodnoceno pořadí
žáků, ale po zralé úvaze poroty
bylo v každé kategorii vybráno
několik nejlépe hodnocených
děl bez určení pořadí. Mezi ně
patřily i výtvory Lucie Bromové ze 7. třídy a Anny Zajícové
z 9. třídy. Faunu naší přírody
ztvárnila originálně Nikoleta
Ciobanu z 8. třídy (viz foto).
O její dílo projevila dokonce

zájem jedna z návštěvnic výstavy, která by si přála Nikoletin
výtvor zahrnout do své soukromé sbírky.        
Mgr. Iva Trnková

Křížem krážem Ronovem
Děkujeme všem třiceti velkým i malým účastníkům letos
již 5. ročníku naší orientační soutěže „Křížem krážem Ronovem.“ Gratulujeme všem vám, kteří jste se snažili projít tentokrát opravdu nelehkou dvou až tříhodinovou trasu a poradit si
s kupou zapeklitých úkolů. Doufáme, že se vám hra líbila a příště přijdete zase.
Organizátoři

Hudební oddíl TJ SOKOL
Letos již třetím rokem probíhají v učebnách ZŠ kurzy
výuky na hudební nástroje,
které pořádá v rámci kulturní
činnosti TJ SOKOL v Ronově
nad Doubravou. Kromě výuky
hry na zobcovou flétnu, klávesy, housle a zpěvu zcela nově
vznikne také hudební soubor –
miniorchestr pod vedením pana
učitele Karla Raise. Ve spolupráci se školním pěveckým sborem se veřejně poprvé představí
v rámci slavnosti rozsvěcení
vánočního stromu v Ronově,

dne 26. 11. 2016. Do Vánoc
ještě počítáme s vystoupením
všech hudebních cvičenců pro
rodiče ve středu dne 7. 12. 2016
v 16:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Ronově nad Doubravou. Do hudebního oddílu se letos přihlásilo
18 zájemců o hru na klávesy,
zobcovou flétnu a výuku zpěvu.
Oddíl opět vedou Mgr. Kateřina Andršová a pan učitel Karel
Rais.
Mgr. Kateřina Andršová

Do nového školního roku vstupuje
ZUŠ Heřmanův Městec s ronovskou
pobočkou do nových prostor…..
Od 1. září sídlí ronovská pobočka ZUŠ Heřmanův Městec
ve významné místní památce – v Galerii Antonína Chittussiho, která slouží k výstavám obrazů a jiných uměleckých děl.
Vila má cenný interiér – včetně haly s vyřezávanými dřevěnými prvky. Významné jsou rovněž dva reliéfy umístěné v exteriéru: hlava Krista a rozměrná luneta „Jak čas utíká“. Majitel
MUDr. Antonín Nečas se svou manželkou darovali vilu Ronovu nad Doubravou s tím, že se jedná o cenný objekt, který
by měl být v budoucnu využit ke kulturním účelům. Můžeme
tak říci, že se tímto počinem splnil jejich záměr.
Jako každý rok i letos jsme pro vás připravili řadu aktivit
z různých oborů ZUŠ. Zájemci budou mít možnost zhlédnout
na jaře zcela ojedinělou výstavu v Městské galerii Třemošnice, jež nabízí pro vystavené práce příjemné prostředí. Rádi
bychom Vás pozvali i na četné hudební produkce, mezi kterými bude zaujímat zcela zvláštní místo koncert naší ronovské
pobočky ZUŠ Heřmanův Městec s adventní tematikou k letošnímu roku Lucemburků, na kterém se představí žáci i učitelé v Zasedací síni místního Městského úřadu nebo hudební
vystoupení v rámci tradičního rozsvícení vánočního stromu
26. 11. t.r.  V této souvislosti stojí za zmínku, že jsme na naší
ronovské pobočce mezi sebou v novém školním roce přivítali nového kolegu Mgr. Martina Víta. Široké spektrum aktivit
ZUŠ pak úspěšně dotváří taneční soubor z Třemošnice, který
navštěvují i žáci z Ronova nad Doubravou. Pod vedením Terezy Hluchníkové (za svobodna Jarošové) pro vás chystá opět
řadu projektů, vystoupení i soutěží.
V neposlední řadě bychom se s vámi rádi podělili o mimořádné zážitky z velkolepých oslav 20. výročí založení
naší ZUŠ, které se zrealizovaly ve dnech 20. a 21. května
t. r. na několika místech v Heřmanově Městci: na náměstí
před ZUŠ, v prostorách kolem budovy ZUŠ nebo v  synagoze.
Slavnosti odstartoval sobotní ranní průvod žáků v kostýmech
a jejich učitelů. Součástí oslav byly nejrůznější workshopy
a další bohatý doprovodný program – včetně stánků různého
zaměření anebo prodeje reklamních předmětů. Kromě pedagogů, současných žáků i absolventů vystoupila rovněž řada
známých osobností nejen z hudebního, ale i uměleckého světa. Na jednom z prvních míst je třeba uvést pompézní barokní
koncert v heřmanoměstské synagoze, na kterém se představili
členové Orchestru Atlantis a Atlantis Collegium s uměleckým
vedoucím a někdejším asistentem dirigenta opery Národního divadla v Praze - Vítězslavem Podrazilem. Korunou velkolepé produkce bylo bezesporu vystoupení sólistky Opery
Národního divadla v Praze - sopranistky Olgy Jelínkové,
která svou brilantní pěveckou technikou opakovaně sklidila
bouřlivý potlesk. Kromě duchovní hudby starých mistrů zazněla na dobové nástroje nebo jejich mistrovské kopie premiéra chrámové koncertantní skladby muzikologa a barokisty
dr. Radka Menouška s názvem „Quare fremuerunt Gentes“
- Proč vzbouřily se národy  a lidé vymýšlejí marnosti?, jejíž
inspirace i textová předloha je vzata z biblického Žalmu č.
2. Na první pohled bychom mohli získat dojem, že se jeho
obsah týká výjimečného období dějin, například nějakého
období revolučního, převratného. Je to však jen pouhé zdání.
Ačkoli se v lidských dějinách střídají období relativního klidu
s obdobími válečných hrůz a zkázy, v podstatě platí pořád, že
národy se bouří – a uvažují o marnostech, či chcete-li – „kují
marné plány“. Nejsou tato žalmistova slova právě dnes více
než aktuální? Za oblast hudby populární přijal naše pozvání
zpěvák se zálibou v jazzu, swingu, funky a bluegrass stylu Ondřej Ruml. Stále však jedné oblasti uměleckého života byl
už tak bohatý program přece jen dlužen. Pomyslné spektrum
doplnila a vrchol ojedinělých slavností obstarala vpravdě renesanční osobnost - významný představitel baletního umění,
choreograf, činoherní, filmový, ale i televizní tvůrce – pan
Vlastimil Harapes. Ten se představil nejen jako zpěvák, ale
i jistý porotce programu, na kterém vystoupila elita tanečního souboru z Heřmanova Městce. Lze tedy říci, dramaturgie
slavností - co do záběru a zaměření žánrů - velmi bohatá.  
Už nyní se však můžeme těšit na další, neméně interesantní projekty. Konečně budete-li mít čas, zájem a chuť, přijďte
se sami přesvědčit a zpříjemnit si chvíle strávené jak ve společnosti příjemné hudby, tak tanečních kreací nebo dílnami
našich mladých výtvarníků. Odměnou vám nepochybně bude
silný dojem z neopakovatelných uměleckých zážitků.  
                                                                          
dr. Radek Menoušek
muzikolog, hudební skladatel a barokista
FF UK Praha, katedra odborné hudební teorie,
dějin hudby a umění
Česká Händelova společnost, z.s.
The Czech Handel Society
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CELÝ ŽIVOT JSEM ZASVĚTIL UMĚNÍ
Rozhovor se Zdeňkem Sejčkem
Kdy a kde jste se narodil?
Narodil jsem se 2. prosince
1926 ve Žlebech. Tatínek byl
holič a maminka kadeřnice.
Již od dětství jsem velmi rád
maloval a projevoval výrazné
výtvarné nadání, i když v naší
rodině nikdo tyto vlohy neměl.
Kdy jste se přestěhovali
do Ronova a kde jste bydleli?
Ze Žlebů do Ronova jsme
se přestěhovali v mých 11 le-

q

Vaší profesí se tedy stala pedagogická dráha?
Ano, jako učitel jsem krátce
působil na základních školách
v Sokolči a Pečkách. Po ukon-

Kresba Ronova v deseti letech autora

tech. Bydlení jsme několikrát
měnili. Nejdříve jsme bydleli
na náměstí v domě s krásným
barokním štítem, který už dnes
nestojí. Na jeho místě se v současné době nachází řeznictví.
Kdo si všiml Vašeho nadání
a pomohl rozvíjet Váš talent?
Jako každé mamince, tak
i té mé se moje kresbičky moc
líbily a schovávala je. Proto je
mám uložené doposud. Kromě
učitelů na základní škole mě
se základy malby v plenéru
seznámil malíř a grafik Filip
Malinovský.
Kde jste studoval po ukončení povinné školní docházky?
Jelikož jsem základní školu
ukončil v době protektorátu,
gymnázium v Čáslavi zavřeli Němci, navštěvoval jsem
učitelský ústav v Kutné Hoře.
Maturoval jsem v roce 1946.
V této době byla otevřena pedagogická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze, kde jsem složil přijímací zkoušky na obor
výtvarná výchova. Pod vedením vynikajících umělců jako
Cyril Bouda, Martin Salcman,
Karel Lidický a Josef Sejpka
jsem se začal intenzivně vzdělávat v oboru kresby, grafiky,
malby a sochařství. Souběžně

q

jsem přitom na přírodovědecké
fakultě, téže univerzity, vystudoval i obor zeměpis. Později v letech 1967 – 1970 jsem
na filozofické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval dálkově
studium estetiky a dějin umění.

čení vojenské služby jsem dva
roky přednášel estetiku na pedagogickém semináři Vysoké
školy zemědělské v Praze. Poté
je moje pedagogická dráha nerozlučně spjata s Čáslaví. Zde
jsem jako učitel na gymnáziu
a pedagogické škole strávil
ctihodných 38 let. Rukama mi
prošly desítky budoucích výtvarných pedagogů, teoretiků
umění, malířů, grafiků či architektů.
A Vaše mimopedagogická
činnost?
Ve vlastní výtvarné tvorbě se
věnuji malbě, kresbě a grafice.
Ilustroval jsem knihu Veršovánky pro Aničku od autorky
Hany Miřátské. Ještě v letošním roce vyjde publikace pro
děti “Pohádkové postavy“, kterou vydává Kutná Hora.
První knižní publikace s názvem Mladý Chittussi, byla
napsána jako závěrečná práce
na vysoké škole. V roce 1965
ji vydalo Východočeské nakladatelství v Havlíčkově Brodě.
Následovala celá řada knih,
které jsou velkým přínosem široké veřejnosti.
Moje texty byly zveřejněny
v odborných i regionálních publikacích   - Čáslavské noviny,
kutnohorské Krásné město,

Za humny, Ronov n. Doubravou

ronovské Městečko na dlani,
Umění a řemesla, Vlastivědné
listy Pardubického kraje a jiné.
Byl jsem hodně vázaný na Čáslav, kde jsem založil a 25 let
vedl Klub přátel výtvarného
umění. Stál jsem u zrodu dvou
galerií. V Čáslavi Galerii Jindřicha Pruchy a v Ronově Galerii Antonína Chittussiho. Její
existencí se dostal Ronov n.D.
do podvědomí celostátní kultury. Bílkova-Nečasova vila dnes
slouží jen regionálně a tím Ronov z celostátního kulturního
místa klesl do okresního. Mým
autorským dílem je také oltářní
obraz sv. Martina pro hřbitovní
kostel.
V roce 1957 jsem byl přijat
do Svazu československých
výtvarných umělců, od roku
1990 jsem členem Unie výtvarných umělců a podílím se
na činnosti Sdružení výtvarných teoretiků a kritiků.

škola a radnice. Z toho vychází i název, který používal Jan
Drda – Rukapáň.

V Ronově jste také byl jedním ze zakladatelů skautského oddílu.
Skaut jsme zakládali v roce
1937 v partě pěti kamarádů. Jaroslav Dus- studoval medicínu,
dnes má bystu na hřbitově u sv.
Kříže. Jaroslav Turek – celý
život rád kreslil a byl spoluautorem s Marií Hruškovou publikace o řece Doubravě. Jaroslav Kincl – stal se profesorem
právnické fakulty a překladatelem knih z latiny do češtiny.
Kurt Robinson – jeho tatínek
byl zubař. Na tohoto přítele
mám velmi smutnou vzpomínku. Doprovázeli jsme ho
na cestě vlakem do Čáslavi,
když odjížděl do koncentračního tábora Mauthauzen, kde
i s maminkou jako židé tragicky zahynuli v plynové komoře.
Měli jsme tenkrát asi 20
člennou základnu. Jedním
z posledních žijících členů je
pan František Zvěřina starší.
To byla již po válce skautská
organizace znovu založena.
Jedni z hlavních vedoucích byli
František Oliva a Miloš Štrobl.

Na čem nyní pracujete?
Kromě malování, které mě
stále baví a naplňuje, již několik let pracuji na knize o Vojslavě Pruchové Myšlenky v čase.
Nápadů a práce mám stále
spousty. Nemám čas zahálet.

Jste i autorem loga „Městečko na dlani“, které neodmyslitelně patří i do hlavičky
našeho zpravodaje.
První náčrtek vznikl už
v roce 1945. Od té doby došlo logo určitých změn, kde
na jedné dlani je kostel, vedle

Děkujeme za rozhovor
a přejeme do dalších let
pevné zdraví a mnoho elánu.
R.R.

V těchto dnech vychází kniha, kterou jste vytvořili společně s Milanem Žandou.
Co Vás vedlo k napsání této
knihy?
Zcela náhodou jsem si
v   tisku přečetl poznámku, že
v letošním roce uplyne 75 let
od natočení filmu Městečko
na dlani režiséra Václava Binovce, který se natáčel v našem městě. To mě inspirovalo k tomu, že jako poslední
pamětník bych měl všechny
vzpomínky převést do knižní podoby, aby zůstaly i pro
příští generace. Podařilo se
nám sehnat s Milanem Žandou
spousty snímků pořízených
při natáčení. Takže kniha bude
mít i velkou obrazovou část
historických fotografií.

Co byste pro Ronov n.D.
chtěl ještě vykonat?
Obnovit Galerii A. Chittussiho (cesta je tam připravena v Národní galerii v Praze
i na Ministerstvu kultury).
Napsat mnou napsaná a zapomenutá jména těch, kteří
zahynuli za 2. světové války,
jak je navrhl na pomník padlých akad. arch. Josef Bláha již
před lety. Žádal jsem již několikrát o morální nápravu, kterou
k našim nešťastným lidem stále
máme.
Upravil bych estetickou
funkci vody v městské kašně.
Dnes v renovaci dvě barokní
sochy bych z mého profesního
hlediska umístil po obou stranách sochy Panny Marie. Nikam jinam. Jedná se o vzdušný
sochařský triangel.

q

q Zdeněk Sejček s návrhem obálky nové publikace Městečko
na dlani

Publikace (výběr):

l 1965 - Mladý Chittussi (Východočeské nakladatelství
v Havlíčkově Brodě)
l 1988 – Jindřich Prucha v dopisech a vzpomínkách (Odeon
Praha)
l 2004 – Jindřich Prucha – kresby (Národní galerie Praha)
l 2006 – Klasikové české krajinomalby v Železných horách
(Grantis s.r.o Železné hory)
l 2007 – Pokračovatelé české krajinomalby v Železných horách (Grantis s.r.o Železné hory)
l 2007 – Veršovánky pro Aničku – ilustroval (Havlíčkův
Brod, Alena Miřátská)
l 2010 - Pomístní jména (Město Ronov nad Doubravou)

připravuje se:

l Povídej mi pohádku – ilustroval (Čáslav, Ing. Kurtej)
l Vojslava Pruchová, myšlenky v čase (european arts Praha)
l Jindřich Prucha a Běstvina (Obecní úřad Běstvina)

Výběr z grafických úprav tisků:
l Čáslavsko v literatuře (Milan Marek)
     – Pardubice, krajské nakl.

l Jsme květy této země (Východočeské nakl. Hradec Králové)
l J. L. Dusík (Čáslav) - museum
l Rudolf Těsnohlídek (Čáslav – museum, knihovna)
l Nový mlýn pod Brnem (Petr Bezruč , Čáslav)
l Sylvestr Hipman (Museum Čáslav)

Podhorka, Ronov n. Doubravou
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Městečko

Zprávičky z našeho Koutku pro děti

na dlani

Koutek na hraní pro rodiče s dětmi
v Galerii Antonína Chittussiho Ronov n. D.
pro Vás připravil

Program na listopad

Začátkem školního roku
začal opět i pro naše nejmenší fungovat Koutek pro děti
v galerii Antonína Chittussiho.
Plány máme velké – pestrá dílnička, cvičení, výlety, karneval
a spoustu dalšího.
S prázdninami jsme se
rozloučili výletem do Obory
ve Žlebech, kam jsme se vydali
vláčkem. Sešlo se nás opravdu
dost a o legraci nouze nebyla,
užili jsme si tam krásné odpoledne se zvířátky.

Spousta dětí nám se zářím
odešlo do školky. Přejeme, ať
se jim tam moc líbí. Maminkám
moc děkujeme, že k nám pravidelně chodily a podpořily nás
ve všem, co se Koutku týkalo.
Chtěly bychom oslovit
další maminky s dětmi, ať se
k nám do Koutku přijdou podívat, pohrát si, něco si vyrobit,
popovídat si nebo prostě jen
„vypadnout“ ze zajetých kolejí
rodičovské dovolené.
Budeme se na Vás moc těšit.
Leona a Jana

Jako tradičně jsme první sobotu po Ronovské pouti 20. 8.
2016 uspořádali již čtrnáctý
ročník nohejbalového turnaje
trojic neregistrovaných hráčů.
Ráno při zahájení turnaje navzdory předpovědi počasí začalo pršet a tak turnaj začal s hodinovým zpožděním. Po cca
čtyřicetiminutovém
dešti

ve vyčasilo a zbytek dne turnaj
probíhal za nádherného letního
počasí. Stejně jako v loňském
roce se turnaje zúčastnilo 8
družstev. Jako tradičně si každý
účastník odvezl nějakou cenu.
Tři nejlepší družstva se tentokrát podělila o soudek piva, tři
mražené kachny a tři originální
svítilny značky Leatherman.

Konečné pořadí týmů bylo následující:
1. Spideři
2. Podmoky
3. JMA
4. RSK 1
5. Medáci
6. Berda Tým
7. Dědečkové
8. RSK 2
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám každý rok pomáhají udržet mnohaletou tradici turnaje a zajistit ceny pro účastníky.
Vybrané fotky z turnaje naleznete na adrese http://nagano77.rajce.idnes.cz/RONOV_NAD_DOUBRAVOU_-_14._rocnik_RSK_
CUP_-_turnaj_trojic_-_20.8.2016/        Petr Hazuka / RSK Team

út   1.11. Běháme slalom
čt   3.11. Vyrábíme brýle z papíru
út   8.11. Foukáme bublinky
čt  10.11. Indiánská čelenka
út  15.11. Povídání o zdraví s Jolou
čt  17.11. Přiveďte si brášky a sestřičky
út  22.11. Hrajeme si s padákem
čt  24.11. Vyrábíme draka
út  29.11.  My jsme muzikanti
Těšíme se na Vás Leona a Jana

Jestliže se někdo rozhodne koupit nebo jinak úplatně nabýt
byt či dům (nikoli novostavbu), pozemek nebo jinou nemovitou věc, musí vedle kupní ceny počítat také s tím, že s nabytím
nemovitosti souvisí i určitá daňová povinnost, konkrétně daň
z nabytí nemovitých věcí.
Zákonné opatření senátu, které tuto daň zavedlo, vstoupilo
v účinnost 1. ledna 2014. V souladu s ním má povinnost odvést
daň z nabytí nemovitých věci převodce vlastnického práva k nemovitosti (tedy prodávající). Zároveň platí, že nabyvatel za splnění daňové povinnosti převodcem ručí. Převodci a nabyvateli
ovšem nic nebrání, aby povinnost platit daň obrátili a poplatníkem určili nabyvatele (tedy kupujícího).
Právě možnost převedení daňové povinnosti měla dle zákonodárce doposud působit v praxi problémy a bylo dle jeho
názoru třeba tuto otázku do budoucna vyřešit a pravidla sjednotit. Vzhledem k tomu se zákonodárce s účinností k 1. listopadu
2016 rozhodl koncepci daně z nabytí nemovitých věcí změnit.
Počínaje tímto datem se tak v souladu s novelou určuje, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je na místo převodce
nabyvatel. Krom obrácení obecné daňové povinnosti jde zákonodárce ještě dále a již nepřipouští, aby si prodávající a kupující
sjednali odlišně, kdo bude poplatníkem. Do budoucna odpadá
i ručitelská povinnost.
Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
tak ve světle výše uvedeného přináší, možná pro veřejnost celkem nenápadně, razantní zásah do dosavadních pravidel upravujících záležitosti, jež se mohou dotknout každého z nás. Pro
nabyvatele nemovitostí totiž znamená, vyjma původně očekávané povinnosti zaplatit kupní cenu, také povinnost hradit daň
z nabytí nemovitých věcí, která ho dříve stíhat nemusela.
Pokud se chystáte kupovat dům, byt či pozemek, nezapomeňte při svých úvahách ke kupní ceně přičíst také daň z nabytí
nemovitých věci, jejíž sazba je rozhodně nezanedbatelná 4 %.
Připravili: čech/partners, advokátní kancelář
JUDr. Ondřej Čech, Ph. D., advokát
Mgr. Jiří Kunášek, advokátní koncipient

VÝZVA K ZAPŮJČENÍ FOTOGRAFII
DO NOVĚ VZNIKAJÍCÍ PUBLIKACE.
Připravuje se nová publikace o Ronovu nad Doubravou, která by
měla vyjít v příštím roce. Máme zájem zejména o staré fotografie
města a okolí i o Vaše vzpomínky.
V současné době nám chybí historické i současné fotografie
z činností spolků: TJ SOKOL, SK RONOV, JUNÁK.
Pro doplnění ještě neodmítneme fotografie od spolků: Myslivci,
Svaz žen, Český střelecký svaz, Hasiči, Rybáři nebo také spolků,
které již v našem městě ukončily svou činnost. Fotografie z různých oslav, výročí, slavností.
Fotografie jsou shromažďovány v místní knihovně, kde vám také
ochotně zodpovíme všechny vaše případné dotazy - (knihovna@
ronovnd. cz, telefon 608 725 159).                         Děkujeme R.R.
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Nadcházející podzim přišel
zpříjemnit do domu s pečovatelskou službou harmonikář
pan Stanislav Mrázek z Třemošnice. Hudební posezení,
na kterém nechybělo malé občerstvení, se konalo v úterý 20.
září.
A bylo opravdu veselo! Společenská místnost se po pár

úvodních tónech rozezněla zpěvem. Pan Mrázek hrál na přání
moravské i české písně, a tak
si každý ze zúčastněných přišel na své. Příjemně strávené
odpoledne se vydařilo a my
z komise se těšíme na další podobná setkání.
Volnočasová Kulturní
Ronovská Komise VoKu®Ko

otevřeno vždy od 9:00 do 11:30 hod.

Pozor na významnou „novinku“
u daně z nabytí nemovitých věcí!
RSK CUP 2016

Posezení s harmonikou v domě
s pečovatelskou službou

Kulečníková sezóna 2016/2017
S podzimem začala nová kulečníková sezóna, do které náš klub
nasadil jedno družstvo do první třídy východočeské oblasti v technických disciplínách a jedno družstvo do druhé třídy v trojbandu.
Termíny domácích utkání jsou následující :
l 29.10.2016 – od 10:00 utkání s Libercem
l 26.11.2016 – od 10:00 utkání s Jabloncem nad Nisou
l 8.1.2017 – od 10:00 utkání s Náchodem
l 29.1.2017 – od 10:00 utkání s Hradcem Králové
l 4.3.2017 – od 10:00 utkání se Dvorem Králové
l 1.4.2017 – od 10:00 utkání s Pardubicemi
l 8.4.2017 – od 9:00 trojband za účasti družstev
     z Hradce Králové, Náchodu a Liberce
Srdečně zveme všechny zájemce o zhlédnutí domácích zápasů
do naší herny v prostorách školní tělocvičny.
Neustále přijímáme nové členy. Máte-li chuť si zkusit začít hrát
kulečník tak neváhejte a kontaktujte mne na telefonu 737351096
nebo e-mailu hazuka@centrum.cz. Pro začátek vůbec nic nepotřebujete.
Petr Hazuka / AKK 95 Ronov nad Doubravou
Městská knihovna Ronov nad Doubravou Vás zve na
cestovatelský večer

TUNISKO
NENÁPADNÝ AFRICKÝ KLENOT

Tato malá severoafrická země nabízí mnohem více,
než co můžete poznat z plážového lehátka u hotelového komplexu.
Pojďte obdivovat působivé antické památky a starobylá města, kuriózní
jeskynní obydlí, unikátní berberské vesnice, řetězec solných jezer,
nekonečné písčité duny Sahary, mezi nimiž se ukrývají izolované oázy,
kde se můžete pokochat pohledem na vodopád, což je v poušti poměrně
neobvyklý jev.

přednášející: Mgr. Hana Kátrová
(s technickým zázemím Mgr. Jarmily Sejčkové)

kdy: ve středu 30. listopadu od 18 hodin
kde: v zasedací místnosti MěÚ Ronov n. D.

Městečko

Prevence proti čmoudilům
Čímpak topíte?
Co se na nás chystá?
Úředník bude moci až do domu!
Na podzim naráží každý z nás na neohleduplnost, mnohdy
až drzost našich sousedů, kteří topí vším možným a tím obtěžují své okolí. Mnohokrát jsme se setkali s tím, že ani po upozornění a žádosti jsme se nedočkali zlepšení a dopadu pro ty
občany, kteří nerespektují ochranu životního prostředí a zdraví
nás všech.
Již brzy však bude řešení a to v podobě novely zákona, která
umožní kontrolu úředníkům a následné pokutování těch, kteří nechtějí dodržovat ochranu ovzduší. Úředníci by měli mít pravomoc
přijít k lidem domů a zkontrolovat, zda nespalují odpady. Novela
předpokládá, že kontrola, zda majitel obydlí nespaluje odpady
a nebezpečné látky, by mohla přijít, pokud se podezření na porušení zákona objeví opakovaně. Úředníci nejprve majitele písemně vyzvou, aby zjednal nápravu. Když tak neučiní, budou‚
k němu moci přijít na kontrolu. Lidem, kteří by úředníky domů
nepustili, bude hrozit postih až 50 tisíc korun.
Ministerstvo životního prostředí touto novelou reagovalo
na časté dotazy starostů, jak se bránit chronickým „čmoudilům“, proti kterým dosud nebyla žádná ochrana.
  R.R.

Volební místnosti se otevřely

na dlani

poděkování:
Mateřská škola tímto děkuje spolku Sboru dobrovolných
hasičů Ronov nad Doubravou
za likvidaci kolotoče na školní
zahradě, panu Olivovi za zabezpečení venkovních branek

a panu Procházkovi a Doležalovi za výrobu držáku.

Komunikace v Nábřežní ulici se dočkala
nového povrchu

Velice si vážím pomoci,
ochoty a vstřícnosti.
Vedení mateřské školy.

Jak si vyrobit adventní věnec
Dne 23. listopadu od 18 hodin si můžete v hospůdce U Vavřince
pod odborný dohledem Blanky Machotové  vlastnoručně vyrobit adventní věnec. Materiál bude k dispozici za poplatek 300 Kč.
Akce je pro omezený počet zájemců. Závazné přihlášky jsou přijímány na tel. 721 886 146 p. Rek nebo v místní knihovně.

V Nábřežní ulici byl upraven povrch komunikace, na který byl
použit asfaltový recykláž se štěrkovým posypem.

Společenská kronika
Životní jubileum oslavili:
Věra Křivská, Ronov n.D. 335
Marie Vondrová, Ronov n.D. 429
Jana Tyllerová, Ronov n.D. 386
Milada Labuťová, Ronov n.D. 30 	
Gerhard Válka, Ronov n.D. 552
Josef Jedlička, Ronov n.D. 206 	
Marie Merclová, Ronov n.D. 218
Josef Petříček, Ronov n.D. 376 	
Zdenka Daruová, Ronov n.D. 561
Věra Vojtíšková, Ronov n.D. 561 	
Božena Pejřilová, Ronov n.D. 110
 

70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
80 let
80 let
80 let
85 let
85 let
96 let

Marie Semrádová
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání, dárek a květinu k mému životnímu jubileu. Zároveň děkuji pí Růžičkové a pí Pavlíkové za milou
návštěvu.
Věra Křivská

Rekonstrukce sociálního zařízení na radnici

Děkuji MěÚ a SPOZ za pěkný dárek k mým kulatinám a paní Marii Semrádové za milé posezení
a návštěvu.
Marie Vondrová
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se konaly 7. –
8. října 2016. Naše město bylo
rozděleno do tří okrsků. Okrsky
č. 1 a č.2 byly v Ronově nad
Doubravou. Okrsek č. 3 v Mladoticích. Celková účast v těchto volebních místech byla 31,6 % voličů.
V Pardubickém kraji volilo
36,80 % voličů.
Výsledky voleb v našem městě:
1. ANO – 24,94 %
2. Komunistická str. Čech
a Moravy – 20,70 %
3. Česká str.sociálně demokrat.
– 12,70 %
4. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
– 12.23 %
5. Občanská demokratická strana – 7,52 %
Výsledky voleb v Pardubickém kraji:
1. ANO – 19,17 %
2. Česká str.sociálně demokrat. – 18,01 %
3. Koalice pro Pardubický kraj – 15,69 %
4. Občanská demokratická strana – 8,99 %
5. Komunistická str.Čech a Moravy – 8,36 %
více na http://www.volby.cz                                                      R.R.

Děkuji MěÚ a SPOZ za blahopřání a dárek
k mému jubileu. Zároveň děkuji paní Růžičkové
a paní Pavlíkové za milou návštěvu.
Jana Tyllerová
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání, dárek a květinu k mému jubileu. Zároveň děkuji členkám SPOZu za milou
návštěvu. 			
Milada Labuťová
Děkuji za milou návštěvu a dárek k mým narozeninám SPOZu
a Městu Ronov nad Doubravou.
Gerhard Válka
Děkuji MěÚ a SPOZ za blahopřání a dárek k mým narozeninám. Zároveň děkuji paní Růžičkové za milou návštěvu
Josef Jedlička
Mé poděkování patří MěÚ a Sboru pro občanské záležitosti
za blahopřání a věcný dar k mému životnímu jubileu. Zejména
chci poděkovat návštěvě za milou chvilku příjemného posezení.
Josef Petříček
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání, květiny
a dárek k mým narozeninám. Poděkování patří též paní Pavlínce
Pavlíkové a paní Ivě Růžičkové za velmi milou návštěvu.
Marie Merclová
Mnohokráte děkujeme MěÚ a SPOZ za blahopřání, dárek
a květinu pro naši babičku Boženu Pejřilovou, která slaví 96 let.
Milá návštěva paní Hromádkové babičku vždy potěší a babička
pookřeje.
Dcera, vnoučata a pravnoučata

Poděkování
Vážení občané, děkujeme Vám, že jste se přišli rozloučit s naší
maminkou a babičkou, paní Dagmar Horní.   Zvláštní poděkování patří obyvatelům Mladotic, Ronova nad Doubravou a zaměstnancům ZŠ v Ronově nad Doubravou za květinové dary a projevy
smuteční soustrasti.	     Honza, Martina, Honzík a Martin Horní

S bioodpadem na Řepník
Z důvodu odcizení kontejneru na bioodpad, bylo vytvořeno jedno sběrné místo na tento druh odpadu na Řepníku v Nádražní ulici.
Sem můžete odkládat - listí, trávu, plevel, zbytky ovoce, zeleniny,
zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpky z větví stromů a keřů, hlínu
z květináčů, spadané ovoce atd.

Velké rekonstrukce se dočkalo sociální zařízení na Městském
úřadě, které bylo již v havarijním stavu.

Ani na Mladotice se nezapomíná
Nově opravenou přístupovou cestu do lesa mají v Mladoticích.
V místě bývalé černé skládky byl vytvořen prostor pro tříděný odpad.

Na určené místo je možné odkládat větve.
Prostory Řepníku jsou volně přístupné a bioodpad je možné odkládat do konce listopadu.
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Jak ten čas letí …
Naše povinná školní docházka skončila před 67 lety, kterou
jsme prožili ve škole v Ronově
nad Doubravou.
Ani jsme se nenadáli – uplynuly dva roky – od našeho posledního setkání, které bylo 17.
5. 2014. Naše letošní setkání
bývalých žáků a žákyň se uskutečnilo 11. 6. 2016. Toto setkání bylo od počátku již dvanácté.
Velmi jsme se těšili na nás
všechny, kteří se zase v Ronově n. Doubr. sejdeme, popovídáme si o bolestech, strastech,

menula – nechť mi promine.
Každý v našem životě byl nějak
prospěšný. Naše setkání se konala v letech: r. 1984, r. 1989, r.
1994, r. 1999, r. 2002, r. 2004, r.
2006, r. 2009, r. 2011, r. 2013, r.
2014 a letošní rok 2016.
Na závěr bych chtěla poděkovat organisátorovi Ing. Josefu Kloboučníkovi, který přes
zdravotní problémy se snažil
naše setkání v posledních letech organisovat. Poděkování
patří pí. Ing. Marii Kratochvílové, která vyhověla přání a přišla
pořídit snímek z našeho setká-

na dlani

Ronovští včelaři oslavili 80. výročí založení spolku
„Existuje mnoho spolků, ale jen u včelařů není cílem pouze zábava,
ale i celospolečenský význam.“
V listopadu t. r. uplyne 80
let od založení včelařského
spolku pro Ronov a okolí.
Náš spolek vznikl v roce
1936 vystoupením včelařů
z čáslavského spolku, který
byl tehdy jediným v našem
okolí.
Toto výročí jsme oslavili
mimořádnou slavnostní schůzí dne 24. září v pěkném prostředí mladotického mlýna.
Na tuto oslavu jsme pozvali
i rodinné příslušníky včelařů.
Pozvání mezi nás přijali
i někteří zástupci obcí, na jejichž katastru naši včelaři chovají svá včelstva.
U příležitosti tohoto výročí
jsme vzpomněli na ty, kteří
stáli u jeho zrodu, na jejich
nadšení, úsilí a zápal pro věc,
na všechny předsedy a představitele, kteří v různých
dobách zdárně spolek vedli, i na ty bezejmenné, kteří
včelařskou zálibu přenesli až
do dnešních dnů.
Od zástupců ČSV bylo naší

organizaci na této oslavě uděleno Čestné uznání za příkladnou činnost, zásluhy a přínos pro včelařství. Na závěr
nám zahrála country kapela
„KŇUČÍCÍ PES.“
V současné době má naše
základní organizace 52 členů, kteří chovají 508 včelstev
ve 23 obcích. Jsou to vůbec
nejnižší počty od dob založení
spolku, kdy měl 111 členů.
Věkový průměr je dost
vysoký – 58 let a mládež se
získávat nedaří, neboť pro ně
není včelaření atraktivním
oborem.
Na našem území je ještě pět
včelařů se 40 včelstvy, kteří
nejsou u nás organizovaní.
Dva jsou členy v jiné ZO
a u nás jsou registrovaní a tři
jsou neorganizovaní včelaři.
Celkem je v našem regionu,
o který se staráme 57 včelařů
a 548 včelstev.
Pro všechny včelaře zajišťujeme nákup léčiva a organizujeme povinné léčení včel

i následné vyšetření vzorků.
Jednou ročně, vždy na podzim, pro ně pořádáme odborné
přednášky a kurzy od včelařských odborníků a učitelů vče-

lařství o chovu včel, včelích
matek a včelích produktech.
Antonín Podhájecký
předseda ZO ČSV, z.s.
Ronov nad Doubravou

Vodáci se rozloučili s řekou poslední plavbou
ale i o příjemných věcech. Kolik nás bude? Před dvěma lety
nás bylo 25 účastníků, letos
bohužel pouze 18 účastníků.
Naši nepřítomnost ovlivňuje nemoc, stáří, ale i úmrtí,
problémy s dopravou, dosti
velké vzdálenosti, ale i jiné
příčiny, které se vyskytnou.
Nejdále bydlí A. Šindelář –
Ostrov nad Ohří, který před
3 roky se objevil na našem
setkání. Abych nezapomněla
na dalšího spolužáka – Milana Vobrubu – který byl ovšem
dál za hranicemi naší vlasti –
Švédsko – Německo – a který
– měl li – volný list v kalendáři, vracel se do Třemošnice
i na naše setkání. Byla jsem
na jeho vernisáži ve Třemošnici – Výstava skla a obrazů , která se konala od 14.4.2012
– 12.5.2012.
Zda jsem na někoho zapo-

ní. Dále ostatním, kteří se přičinili o hezké setkání nás všech.
Blíží se podzim, bude tak
krásný – jako byl před dvěma
lety? A ani si neuvědomíme –
a jsou z nás pamětníci – jen ta
paměť chybí.
Sejdeme se ještě? Možná –
za rok, za dva, nebo již nikdy
– to jsou těžké otazníky a těžká
odpověď. Foto – setkání 2016 –
je v „Městečku“ již možná poslední.
Své vyznání ukončím citátem z naší letošní pozvánky
na setkání:
Život je jako divadelní představení. Oproti němu však předem neznáme jeho vývoj, průběh ani zakončení …
Jarča Noháčková

Ronovští skauti uspořádali
17. září odpoledne třetí ročník
podzimního sjezdu Chrudimky.
Pod sečskou přehradu se tak
přijelo rozloučit s vodáckou
sezónou zhruba 400 vodáků ze
všech koutů republiky. Mezi
nimi nechyběl ani jednaosmde-

sátiletý ostřílený vodák Brunďa
a jeho kolegové z pardubického
klubu vodáků – turistů.
Průběh podzimního sjezdu
Chrudimky popisuje za pořadatele František „Bobr“ Zvěřina. „Okolo jedenácté hodiny hrázný pan J. Stárek otočí

pověstným kolečkem výpusti
hrází a postupně naplní koryto řeky 9 000 litry za sekundu.
Řeka pod Sečí uhání poměrně
svižným hlubokým údolím až
k vyrovnávací hrázi Seč II., kde
musejí vodáci přepádlovat asi
400 metrů ne moc oblíbeného
voleje zakončeným pět metrů
vysokým, pro většinu vodáků
nesjízdným, jezem. Najdou se
však i borci na kajacích, kteří
za potlesku ostatních prostě jez
skočí. Proud opět nabírá na síle
a už je tu další jez, tentokrát
při opatrnosti sjízdný. Údolí se
otevírá, řeka protéká již mezi
loukami a pastvinami až do Bojanova, kde vodáky čeká malé
doplnění energie.
Dále se řeka prodírá mezi
vrbičkami k dalšímu šikmému
jezu, opět sjízdnému, pokračuje poměrně silným proudem

se spoustou zatáček do chatové
oblasti k poslednímu sjízdnému jezu a k mostu v Mezisvětí,
kde leží po deseti kilometrech
cíl naší cesty. Během plavby
samozřejmě dochází i k nedobrovolným koupelím, ale teplota
vzduchu okolo 22 stupňů Celsia a vody okolo čtrnácti vodáky nerozhodila.
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat především Krajskému úřadu v Pardubicích, Povodí Labe s.p. v Hradci Králové
a všem účastníkům vodoprávního řízení za umožnění uspořádání této skvělé vodácké
akce. Na jaře příštího roku se
nám doufám podaří Chrudimku
otevřít a tak vodákům ukázat
jednu z krásných řek Pardubického kraje,“ dodává za skauty
a vodáky z Ronova nad Doubravou František Zvěřina.

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
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Mnozí z nás považují
pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo
ochrana životního prostředí
za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech.
Jde však o velký omyl,
ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu
19. století, sice nepoužívali
termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale
již tehdy si uvědomovali,
že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila
a v důsledku lidské činnosti
na mnoha místech i značně
poškodila.

ský prales, který byl vyhlášen
již roku 1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním
chráněných území, je potřeba
dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit
energie, nejen z důvodu ekonomických, ale také proto,
aby šetřily ubývající přírodní
zdroje. V kancelářích svítí
úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada
firemních materiálů zůstává
jen v elektronické podobě,
tiskneme jen to, co je opravdu důležité.

Osvícení šlechtici proto
začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde
bylo zakázáno hospodařit
a obdělávat půdu. Nejstarším
chráněným územím v Česku
a zároveň i nejstarší přírodní
rezervací v Evropě je Žofín-

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze
svých rozpočtů přispívají
na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily
veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní

firmy, motivují spoluobčany
k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce
znamenat důležitou úsporu.
Zatímco netříděný odpad
musí obec předat specializované firmě, která si nechá
za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní
systémy zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich
následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují
totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje.
Druhotné suroviny získané
z recyklace jsou levnější, než
nová těžba. Navíc recyklace
zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro
naše město zajišťuje již několik let kolektivní systém

EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou
síť sběrných míst, přispívá
na provoz sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu
ušetří Ronov nad Doubravou
finanční prostředky, které
bychom jinak museli utratit
na likvidaci nebezpečných
odpadů.
Ročně se prostřednictvím
kolektivního systému EKOLAMP podaří   recyklovat
kolem 5 miliónů kusů zářivek
a výbojek. To představuje 25
- 30 kg toxické rtuti, která by
jinak mohla znečistit vodu
o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy
chránit své zdraví a přírodu
našeho města a nevyhazujte
úsporky do koše.
Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.

Městečko
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21. soutěžní ročník Mažoretkové a twirlingové skupiny Rondo
V posledních několika letech
se soutěžní mažoretkový rok
zcela změnil. Původně jsme
my – starší i mladší mažoretky
– od září do dubna pilně nacvičovaly skladby pro klasickou
mažoretku a s těmito skladbami jsme pak soutěžily v oblastních a zemských kolech a nakonec v národním kole, které
se po dlouhá léta koná v lázeňském městě Poděbrady. Dostat
se do Poděbrad bylo snem každé skupiny a vrcholem celé
sezony.
V současné době se nacvičuje a soutěží v průběhu celého
roku. Vzniklo mnoho nových
disciplín, které mají své soutěže. Naše skupina se díky třem
výborným trenérkám a choreografkám (Tereze Janouškové,
Anetě Polákové, Evě Auersvaldové) zapojuje do všech disciplín a pokrývá tak celé soutěžní
pole.
Čemu se vlastně věnujeme?
Se dvěma skupinami starších
a mladších mažoretek nacvičujeme skladby pro klasickou
mažoretku. Soutěž se skládá ze
dvou částí. V první části děvčata pochodují ulicí ve vyhrazeném 80 m a 100 m prostoru. Při
pochodu mění tvary a vytvářejí
zajímavé formace. Z 10 skladeb si vylosují jednu, která se
pro ně stane soutěžní. V druhé
části soutěže předvádějí děvčata svou pódiovou skladbu.
Vystoupení trvá kolem 3 minut, skládá se z pochodových
a tanečních kroků, které jsou

skládány do zajímavých tvarů
a přechodů. Obě části soutěže
se bodují, celkový součet bodů
pak rozhoduje o umístění. Klasická mažoretka má dále svou
zvláštní disciplínu, která se

ka vystoupení by měla obsahovat taneční a twirlingové prvky.
Naše starší skupina je v této
disciplíně velmi zkušená a každý rok se nominuje na ME.
V klasické mažoretce se sou-

Sóla a dua se také zaměřují
i na skladby s rekvizitou. Jsou
velice náročné na zhotovení
rekvizit. To je většinou práce
pro rodiče, kteří stráví nespočet hodin jejich výrobou. Tato

a gymnastika. Při této skladbě
se hůlka nesmí ani na chvíli zastavit a děvčata ještě provádějí
akrobatická cvičení, kotouly,
podmety, převaly a další. Celá
skladba trvá 2,5 minuty, ale je

jmenuje Exibition corp. Jde
o vystoupení, ve kterém se
prolínají prvky klasické mažoretky, tance a twirlingu. Půlka
skladby by měla být pochodová – mažoretková a druhá půl-

těží nejen ve skupinách, ale
i v sólech a duích. Jednotlivá
děvčata nebo dvojice vytvářejí
své skladby, které musí obsahovat předepsané cviky. Výběr
hudby je individuální.

disciplína je i finančně velmi
nákladná.
Úplně nový směr, který
k nám pronikl z Ameriky, je
twirling. To je již sport. Kombinuje se zde práce s hůlkou

fyzicky velmi náročná. I zde se
soutěží v sólech, duích, ve skupinách. Jednotlivé disciplíny
mají své názvy, jako např. sólo
1 baton (hůlka), X-strut, taneční team atd. Liší se náročností

Lomnice nad Popelkou - Pohár twirling 2015
X strutting :
Adriana Vojtková - 1. místo
Radka Šindelářová - 1. místo
Sólo 1 baton:
Markéta Vilímová - 5. místo
Markéta Karlíková - 1. místo
Veronika Šindelářová - 3. místo
Sára Šmídová - 7. místo
Sólo 2 baron:
Sára Šmídová - 4. místo
Dua rytmika:
Jana Petrowská.&Veronika Šindelářová. - 1. místo
Katrin a Sára Šmídovy - 1. místo
Hluk - MČR v twirlingu
Naše závodnice získaly titul II. Vicemistrů ČR v kategorii dance
team junior.
X strutting – děti
Radka Šindelářová – 1. místo
Rytmické taneční sólo
Jana Petrowská – 3. místo, titul II. Vicemistra ČR
Sólo povinná hudba
Jana Petrowská – 6. místo
Miloslava Brynychová – 7. místo
Dua
J. Petrowská, Miloslava Brynychová – 5. místo
ME v Lignanu
Jana Petrowská – TOP 20
Radka Šindelářová – 16. místo
Sóla, dua Benešov 2016 - klasik
Adéla Skokanová, Petra Kubešová - 1.misto a titul Mistr Cech,
děti
Eliška Procházková, Natálie Musilová - 4.misto, děti
Radka a Veronika Šindelářovy - 1.misto a titul Mistr Cech, junior
mladší
Sára a Katrin Šmidovy - 4.misto, junior mladší
Kateřina a Pavla Lancovy - 1.misto a titul Mistr Čech, junior st.
Natálie Opasková - 2.misto a titul I.Vícemistra Čech, minima6oretky
Radka Šindelářová - 1.misto a titul Mistr Čech, děti
Adéla Skokanová - 4.misto, děti
Veronika Šindelářová - 1.misto a titul Mistra Čech, junior mladší

Katrin Šmidová - 4.misto, junior mladší
Zdenka Kutílková - 5.misto, junior mladší
Viktorie Němcová - 7.misto, junior mladší
Pavla Lancová - 2.misto a titul I.Vicemistra Čech, junior starší
Sóla, dua Dobrovice rekvizity 2016
Sóla:
Jana Petrowská - 2.misto a titul I.Vicemistr Čech, junior mladší
Tereza Daruová - 4.misto, junior mladší
Kateřina Lancová - 2.misto a titul I.Vicemistr Čech, junior starší
Miloslava Brynychová - 5.misto, junior starší
Dua:
Adéla Skokanová, Petra Kubešová - 1.misto, děti
Tereza Daruová, Viktorie Němcová - 2.misto a titul I.Vicemistr
Čech, junior mladší
Kateřina a Pavla Lancovy - 2.misto a titul I.Vicemistr Čech, junior starší
Miloslava Brynychová, Jana Petrowská - 3.misto a titul II.Vicemistr Čech, junior
Sóla, dua - klasika, rekvizity Ronov nad Doubravou 2016
SÓLO KLASICKÁ MAŽORETKA:
Radka Šindelářová - děti, 3. místo a titul II.Vicemistr ČR
Adéla Skokanová - děti, 11.-15. místo
Veronika Šindelářová – junior mladší, 2. místo a titul I.Vicemistr
ČR
Katrin Šmídová – junior mladší, 7.-9. místo
Viktorie Němcová – junior mladší, 7.-9. místo
Zdeňka Kutílková – junior mladší, 11.-14.místo
Pavla Lancová – junior starší, 2. místo a titul I.Vicemistr ČR
SÓLO S REKVIZITAMI:
Jana Petrowská -junior mladší, 3. místo a titul II.Vicemistr ČR+postup ME
Tereza Daruová – junior mladší, 6.-7. místo
Kateřina Lancová – junior starší, 5. místo
Miloslava Brynychová – junior starší, 6.-7. místo
DUO KLASICKÁ MAŽORETKA:
Adéla Skokanová, Petra Kubešová-děti, 1. místo a titul Mistr ČR
Natálie Musilová, Eliška Procházková-děti, 3. místo a titul II.Vicemistr ČR
Veronika a Radka Šindelářovy-junior mladší, 1. místo a titul Mistr ČR
Sára a Katrin Šmídovy-junior mladší, 3. místo a titul II.Vicemistr
ČR

a prostorem, ve kterém se vše
odehrává.
Bylo by toho ještě mnoho,
o čem bych mohla psát, jen
jsem Vám chtěla nastínit, kam
až se mažoretky posunuly. Už
zdaleka to není pochodování
děvčat ulicemi města.
Všechny tyto disciplíny dokáže obsadit 40 zapálených
mažoretek s třemi úžasnými
trenérkami. Stráví nespočet
hodin v naší tělocvičně při
vlastním nácviku, ale i při sestavování choreografií. Věnují
se i novým členkám a učí je
základům práce s hůlkou. Nápomocný je jim i pětičlenný
výbor, který zajišťuje formální
chod skupiny a shání finanční
prostředky pro naši činnost.
Rok 2016 byl pro nás velmi
úspěšný. Získaly jsme mnoho
titulů Mistra České republiky
jak ve skupinách, tak v sólech
i duích. Svými vynikajícími
výsledky jsme se nominovaly
do evropských soutěží, na které naše skupina starších děvčat odjela, tentokrát do Anglie
do města Crawley. Do Crawley
odjely i duistky a sólistky s rekvizitami.
I skupina mladších děvčat
by, podle svých výsledků, měla
odjet na ME do Anglie. Bohužel, kategorie dětí mladších
nemá své evropské soutěže, ty
začínají až od staršího věku.
Pro přehlednost uvádím naše
letošní výsledky v tabulce.
J. Auersvaldová
Vedoucí skupiny

Pavla a Kateřina Lancovy – junior starší, 1. místo a titul MIstr ČR
DUO S REKVIZITAMI:
Adéla Skokanová, Petra Kubešová - děti, 2. místo a titul I.Vicemistr ČR + postup ME
Tereza Daruová, Viktorie Němcová – junior mladší, 2. místo a
titul I.Vicemistr ČR + postup ME
Pavla a Kateřina Lancovy – junior starší, 2. místo a titul I.Vicemistr ČR + postup ME
Miloslava Brynychová, Jana Petrowská – junior starší, 3. místo a
titul II.Vicemistr ČR + postup ME
Skupina Chlumec 2016
Starší skupina děvčat pod vedením Terezy Janouškové, první v
pochodu, první v pódiové formaci a postup na mistrovství Čech
Skupina Klatovy 2016
Starší skupina děvčat pod vedením Terezy Janouškové – zlato,
titul Mistr Čech
Mladší skupina děvčat pod vedením Evy Auersvaldové – zlato,
titul Mistr Čech
Skupina Poděbrady 2016
Mladší skupina děvčat pod vedením Evy Auersvaldové dosáhla
až na titul MISTRŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2016
Starší skupina děvčat pod vedením Terezy Janouškové, získala
CENU CZECH OPEN ZA NEJLEPŠÍ PODIOVOU FORMACI
A TITUL I. VICEMISTRŮ REPUBLIKY
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Městečko

na dlani

exekuce

k a n c e l á ř

správní řízení

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

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

personalistika

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

konkurzy a oddlužení

PLACENÁ INZERCE

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 aa nd cv eo l ká ář t n í

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

Káťa Zvolská se stala ozdobou titulní strany
přílohy časopisu Zahrádkář

Sběratel koupí staré pivní lahve, sodovky, foukané lahvičky, cedule, sudy, půllitry, stáčečky, pípy, veškeré zařízení
ze starých hospod a další materiál týkající se pivovarnictví:
tel.: 723 688 171

Stručný přehled kulturních akcí
v Ronově n. D.
listopad - prosinec
POTŘEBUJETE PENÍZE IHNED NA RUKU!!
Káťa Zvolská se po zásluze stala tváří časopisu Zahrádkář. Této
cti se jí dostalo díky 1. místu v zemském kole floristické soutěže. Toto umístění jí zajistilo postup do národního kola floristické soutěže, které proběhlo v červenci na výstavě „Květy 2016“
v Lysé nad Labem. Soutěžním úkolem bylo vytvořit vázanou kytici
a květinový náramek, oba výtvory měly být inspirovány atmosférou 30. let. Káťa zhotovila nádherná díla a umístila se na 2. místě
v kategorii žáků základních škol. Káťa je již od nového školního
roku studentkou Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli, přejeme jí, aby dosáhla mnoho takových úspěchů i ve své budoucí profesní dráze.                                                  Mgr. Iva Trnková

ODKOUPÍM OD VÁS STARÉ VĚCI DO ROKU 1970. KŘESLA, SOFA, TABURETY, STOLEČKY, ŽIDLE, OBRÁZKY, RÁMY, HRAČKY, LAMPY, KAMENINOVÉ
HRNCE, PORCELÁN, MAPY A JINÉ STARÉ DROBNOSTI.

VOLEJTE - 725 468 568 nebo 606 451 391
PŘIJEDU CO NEJDŘÍVE,POKUD NĚCO VYKOUPÍM,
IHNED VÁM PROPLATÍM PENÍZE.
DĚKUJI ZA DŮVĚRU-PROSÍM POCTIVÉ JEDNÁNÍ.

Město Ronov nad Doubravou Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ TRHY
v sobotu 26. listopadu od 12:00 hodin
na Chittussiho náměstí
program:
14:00 – dětské hudební vystoupení
děti MŠ
děti ZŠ, hudební oddíl TJ Sokol Ronov n.D.
ZUŠ Heřmanův Městec
15:30 – ZUŠ-BEND little
16:30 – rozsvěcení vánočního stromu
17:00 – ADVENTNÍ KONCERT
Česká mše vánoční - Jakub Jan Ryba
kostel sv. Vavřince
pěvecký sbor Gaudeamus ze Světlé n. S.

VÁNOČNÍ KONCERT

kostel sv. Vavřince 26. prosince od 18:00 hodin
hudba starých mistrů
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l 25.10.
Halloween-park
od 18.30 hod.
v parku před ZŠ
pořádá ZŠ
l 11.11.
Příjezd sv. Martina
od 16.30 hod.
v parku před ZŠ
pořádá svaz žen
l 11. - 13.11
Svatomartinské hody
U Vavřince
l 16.11.
Beseda nad knihou „Městečko na dlani“
od 17 hodin v zasedací místnosti MěÚ Ronov n. D.
pořádá město
l 19.11.
Zabijačkové speciality
U Vavřince
l 26.11.
Vánoční trhy a rozsvícení
vánočního stromu

Chittussiho nám.
od 12 hod.
pořádá město
l 26.11.
Rybova vánoční mše (pěvec. sbor GAUDEAMUS)
kostel sv. Vavřince
od 17 hod.
pořádá město
l 30.11.
Cestovatelský večer
s Hanou Kátrovou - TUNIS
od 18 hod. zasedací místnost
MěÚ Ronov n.D.
pořádá knihovna
l 3.12.
Mikulášské speciality
na grilu
U Vavřince
l 26.12.
Vánoční koncert
kostel sv. Vavřince
od 18 hod.
pořádá město

Více informací o plánovaných akcích budou průběžně dodávány prostřednictvím webových stránek, facebooku, místního
rozhlasového hlášení, plakátů apod.
Městečko na dlani
– periodický tisk územně samosprávního celku
četnost: dvouměsíčník
vydává: Město Ronov nad Doubravou, Chittussiho nám. 150,
538 42 Ronov nad Doubravou
IČ: 00270822, náklad 720 ks, vychází dne 25.10.2016
registrační číslo: MK ČR E 11911
distribuce: zdarma do každé domácnosti, Ronov n.D.,
Mladotice, Moravany
grafická úprava a tisk:
Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Rychnov n./K.
příští uzávěrka 10. 12. 2016
příspěvky zasílejte na knihovna@ronovnd.cz

