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Století jednoho života
Sté narozeniny se neslaví často a málokdo si dokáže představit, co vše se dá prožít během tak dlouhého života. Vyprávět
nám o tom mohla paní Anna Opočenská, která toto jubileum oslavila 9. ledna, a je v našem městě v daleké minulosti
první občankou, jež se takového úctyhodného věku dožívá.

Milí spoluobčané,
čas běží mílovými kroky
kupředu a mně se zdá, jako
by zrychloval. Máme za sebou poměrně hektický rok.
O akcích, které probíhaly
v minulém roce, jsme vás
informovali průběžně. Nyní
máme uzavřený rok i účetně.
Příjmy včetně dotací byly
51 mil. Kč. Výdaje činily
55 mil. Kč. Z rozpočtu nám
nejvíce ukrojily akce zateplení základní školy včetně
opravy střechy (11 mil. Kč,
kde dotace byla 6,3 mil. Kč)
a revitalizace náměstí (7,6
mil. Kč s dotací 1,6 mil.
Kč). Tato dotace bude připsána na účet až v letošním
roce. Bylo zakoupeno nové
nákladní auto Daf a 6 kontejnerů na svoz bioodpadu
(2,6 mil. Kč, dotace činila
2 mil. Kč). Z těch větších
akcí je třeba ještě jmenovat sociální zařízení pro
zaměstnance, nový archiv
a malá dílna (800 tis. Kč)
a oprava komunikací v Mladoticích (600 tis. Kč). To, co
se vybuduje, se stává velice
rychle součástí všedního života a je rychle zapomenuto.
Nyní všichni očekávají, co
bude následovat. Koncem
letošního roku byla vysoutěžena zakázka na rekonstrukci WC na Městském úřadě.
Tyto záchody byly opravdu
v hrozném stavu. Ne nadarmo se říká: „Podle záchodu poznáš kulturu národa“.
Předpokládané náklady jsou
500 tis. Kč. Doufám, že se
po letech zaměstnanci i veřejnost dočkají důstojných
toalet, které budou odpovídat 21. století. Vzhledem
k tomu, že majetek obce
trpěl dlouhodobým podceňováním údržby, bude nutné
vynaložit nemalé prostředky na jeho obnovu. Jednou
z věcí, které se budeme muset v blízké době věnovat, je
obnova dopravního značení.
O této problematice se dočtete na jiném místě těchto
novin. V současnosti probíhá revize veřejného osvětlení. Už nyní je jasné, že s obnovou veřejného osvětlení,
a to včetně zemního vedení,

Se svou gratulací pro paní
Opočenskou se vypravil
Sbor pro občanské záležitosti
společně se starostou města
Ing. Marcelem Lesákem.
Přijala nás velice vlídně, plna
optimismu a chutě do života.
Vzpomněla na svůj dlouhý život – narodila se v Ronově, vyučila se švadlenou a před válkou se jí povedlo získat místo
švadleny v Praze. Poté, co byla
z důvodu nedostatku práce
propuštěna, založila vlastní
živnost a měla později své
učnice a dělnice. Vdávala se
v roce 1940, manžel byl slévač
a po válce sama také pracovala ve slévárně. Poslední roky
před důchodem byla zaměstnaná v ronovské mlékárně.
Ve svých 78 letech se naučila
paličkovat a zcela tomu propadla. Svoji tvorbu vystavovala i v Chittussiho galerii.

Paní Opočenská však rozhodně nežije jen minulostí. Chtěla
by se vrátit k paličkování, také
čte a sleduje dění ve světě.
Ráda se dívá na pořady o přírodě a cestování. Obdivovali
jsme, jak ve svém věku ovládá
moderní techniku – problém jí
nečiní telefonování z mobilního telefonu nebo nastavení
času pro zapnutí či vypnutí
televizoru. Každý den se vydává na procházky a ráda si
popovídá se sousedy o dění
v obci.
Velikou oporou je pro ni rodina. Má kolem sebe své dvě
dcery, které jí vytvářejí krásný domov. Věříme, že rodinné
prostředí jí krásně doplňuje
život v našem městečku a přejeme jí další vitální léta.
Za SPOZ
Mgr. Jana Auersvaldová

Děvčata z mažoretek Rondo byla oceněna
jako ,,Nejúspěšnější sportovec Chrudimska 2015“
Dne 13. ledna se konal v Chrudimi v Pippichově divadle
galavečer ,,Sportovec roku
Chrudimska 2015“. Naše dívky
ze skupiny Rondo I byly nominovány v kategorii Kolektiv
mládeže. O vítězi rozhodovala odborná porota, složená ze
sportovní komise, představitelů
se mělo začít již dávno. V současnosti byl vyhlášen dotační
titul Efekt právě na výměnu veřejného osvětlení. Bohužel není
zpracován žádný projekt, takže
první výzvu nestihneme. Proto
bychom se rádi připravili na tu
následující, která bude na podzim. Pro letošní rok je zažádáno
o dotaci na nákup víceúčelového
stroje pro nakládání s odpady.
Pracujeme na podání žádosti
na zateplení tělocvičny, vybudování sběrného dvora a v neposlední řadě na kanalizaci. Průběžně připravujeme i výstavbu
za mostem. Mnoho věcí budeme muset ﬁnancovat ze svých
prostředků. Jak vidíte, úkolů je
mnoho. Ne všechno se může
podařit. Jelikož ﬁnanční zdroje
jsou omezené, je nutné se věnovat především projektům, které
přispějí k úsporám, či ke zlepšení zanedbané infrastruktury
našeho města. Vše má svou cenu
a nic není zadarmo. To bychom
měli mít vždy na paměti.
Váš starosta

měst a úspěšných sportovců.
Naše dívky letos dosáhly obrovských úspěchů, jako je
například dvojnásobný titul
Mistra Evropy, a proto nebylo
k údivu, když dívky v kategorii
zvítězily na plné čáře.
Skleněnou plaketku přebírala
trenérka této skupiny Tereza

Janoušková spolu s děvčaty
z rukou starosty města Ronova
nad Doubravou, pana Ing. Marcela Lesáka.
Děvčatům a trenérce gratulujeme a přejeme další podobná
ocenění.
Eva Auersvaldová

Městečko

Zima v mateřské škole
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům,
od kterých jsme obdrželi v roce 2015 peněžité dary. Jsou
to ﬁrmy - DAKO-CZ, akciová společnost Třemošnice,
Electropoli-Galvia, s.r.o. Třemošnice, PÚT, s.r.o. Třemošnice, dále obce Bousov, Kněžice, Žlebské Chvalovice a Biskupice. Celková částka, kterou výše jmenovaní sponzoři
darovali, činí 26 000 Kč.

Za tento příspěvek bychom chtěli do mateřské školy ještě tento
školní rok přikoupit výukové programy pro interaktivní tabuli.
Do tohoto programu s názvem „ Hrajeme si a učíme se“, zaměřeným na přírodu kolem nás a na dění v přírodě, postupně
doplňujeme programy na jednotlivé měsíce v roce a čeká nás
pořízení programů na měsíce leden, květen a říjen.
V měsíci lednu jsme všichni v mateřské škole vyhlíželi sněhové mraky, které by nám přinesly sníh a pravé zimní radovánky.
Zima nám nadělila sníh pouze na jeden týden, přesto jsme ho
využili ke hrám na zahradě mateřské školy, mladší děti pomocí
lopatek vytvářely malé stavby ze sněhu a starší děti vyzkoušely bezpečný svah k bobování. Na všech odděleních jsme si
o zimě povídali, hráli hry se zimní tématikou a zimu kreslili
a malovali. 7. ledna navštívilo mateřskou školu divadlo Úsměv
s pohádkou plnou písniček a zvířátek „ Veselá zima.“
Děti z oddělení „ Berušky“ byly 22. ledna u zápisu do ZŠ a ještě před touto, pro ně důležitou událostí, navštívily první třídu.
Měly možnost podívat se, co již umí jejich starší kamarádi
a jak to ve velké škole vypadá.
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ZDRAVÁ A NEMOCNÁ
PŘÍRODA PARDUBICKÉHO KRAJE
Žáci naší školy se již potřetí úspěšně zapojili do výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje.
Mohli kreslit obrázky s moti- ní na internetu ještě nejlepších
vy: zdravá a nemocná příroda, 10 výtvorů z každé kategorie
zelená silnice, ekologická že- a z celkového množství 1500
leznice, barevný kontejner, bio- prací vybírala odborná porota.
koridor pro zvířata, reinkarnace 9. 2. 2015 proběhlo v sídle
odpadu. Do soutěže jsme zasla- Pardubického kraje slavnostní
li obrázky žáků 3., 4., 5., 6., 8., vyhlášení výsledků. Pro nás
a 9. třídy. Po veřejném hlasová- bylo obrovským úspěchem, že

odborná porota ocenila 1. místy
Martina Fulína ze 4. třídy v kategorii od 7 do 10 let a Anetu
Belzovou z 9. třídy v kategorii
od 11 do 15 let, 2. místo v této
kategorii získal Jan Fulín z 9.
třídy. Do první desítky oceněných prací se dostaly v kategorii od 11 do 15 let Jana Petrowská a Michaela Pospíšilová
z 8. třídy. Slavnostní vyhlášení,

na kterém si děti převzaly medaile a hodnotné věcné dárky,
bylo doplněno malým rautem.
Děti si to užily.
Blahopřejeme a věříme, že budete své výtvarné nadání dále
rozvíjet.
Mgr. Iva Trnková,
Božena Průšová,
Ilona Spěváková
a Jana Auersvaldová

Zápis žáků do 1. třídy
Dne 22. ledna 2016 se konal na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Budoucí prvňáčky a jejich rodiče přivítala paní ředitelka
Mgr. Jitka Miřejovská a pan starosta Ing. Marcel Lesák.
Tentokrát na děti čekaly tři pohádky, které pro ně nastudovala
paní učitelka Průšová společně se žáky 9. třídy (Perníková
chaloupka, O Palečkovi, Princezna ze mlejna). A pohádkové
postavy je provázely i celým
zápisem. Děti při krátkých setkáních s paními učitelkami
předvedly, co už před nástupem
do školy umí. Za svoje snažení
byly odměněny Pamětním listem a drobnými upomínkovými předměty vyrobenými žáky

školy. „Prvňáčci“ odcházeli se
slovy, že už se v září do školy
moc těší. Doufejme, že jim to
nadšení vydrží.
Žáků přijatých do 1. třídy pro
školní rok 2016/2017 je 33.
Tento počet se pravděpodobně
změní, protože do konce května by měly být vyřízeny jednak
žádosti o odklad školní docházky, jednak žádost o předčasné
přijetí k základnímu vzdělávání.
Za ZŠ
H. Mojžíšová

CHCEŠ SE STÁT
FOTBALISTOU/KOU
SK RONOV nad DOUBRAVOU?
SK Ronov nad Doubravou nabírá do svých řad nové zájemce
o kopanou do kategorií:

V zimním období již tradičně zveme rodiče na akci nazvanou
„Mámo, táto, pojď si se mnou hrát.“ Děti si pro své rodiče připraví malé pohoštění a maminky a tatínkové si mohou přijít
prohlédnout nové hračky, které děti dostaly pod vánoční stromeček.
Ve středu 16. února proběhl v mateřské škole velký školní karneval. Děti se sešly na vyzdobeném oddělení „Kytičky“ a prožily veselé dopoledne plné soutěží a tance. Všem dětem to moc
slušelo a nejhezčí masky byly odměněny malou plyšovou hračkou a všechny děti sladkostmi.
Zimní období pomalu končí a všechny děti a zaměstnanci se již
těší na přicházející jaro a na další akce, které nás v mateřské
škole čekají.
Za kolektiv MŠ
J. Ševčíková

starší žáci (2001 a mladší)
mladší žáci (ročník 2003 a mladší)
starší přípravka (ročník 2005 a mladší)
mladší přípravka (ročník 2007 až 2010)
Zájemci se mohou hlásit na tel. 737904307 p. Jelínek Luděk,
email: hern.jelinek@seznam.cz, nebo osobně každé úterý
a středu od 15:30 do 16:00 v tělocvičně ZŠ Ronov n/D, ideálně
po telefonickém nebo emailovém kontaktu.
Za SK Ronov nad Doubravou
Jelínek Luděk

Pátý ronovský Aprílový koncert
– „Cesta za lidovou písní“
Stalo se již tradicí, že první dubnová středa patří nevšedním
hudebním produkcím. Připomeňme si aprílový koncert s názvem „Humor v hudbě“, setkání s Martinem Žákem ve stylu
country, společné muzicírování s multiinstrumentalistou a muzikoterapeutem Ondřejem Tichým nebo loňské zpívání a bubnování s africkým bubeníkem Papisem Nyassem.
Naším letošním hudebním písničky z našeho kraje v auhostem bude folklorní muzi- tentickém podání již zmíněné
ka Šmidlata Pardubice, s níž folklorní muziky Šmidlata Parsi společně zamuzicírují žáci dubice.
ronovské MŠ, ZŠ a muzikanti FM Šmidlata vznikla v roce
z hudebního oddílu TJ SOKOL 1997 a až do roku 2006 spoRonov nad Doubravou. Ve dru- lupracovala s dětským folklorhé části aprílového koncertu si ním souborem Radost. Od roku
budete moci vychutnat lidové 2006 muzika vystupuje spo-
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lečně s chrudimským národopisným souborem Kohoutek.
Účastní se tuzemských i zahraničních folklorních festivalů
(například v Holandsku, Řecku
nebo Koreji).
Letošní Aprílový koncert bude
vyvrcholením školního projektu „Cesta za lidovou písní“.
V rámci projektu se žáci naší
ZŠ seznámí s lidovými hudebními nástroji, lidovými písněmi, kroji i lidovými zvyky
– především z Čáslavska, Chrudimska a Pardubicka. Samotné-

mu koncertu bude předcházet
hudební workshop a vystoupení folklorní muziky Šmidlata
Pardubice pro žáky ZŠ.
Pořadatelem Aprílového koncertu „Cesta za lidovou písní“ je
TJ Sokol Ronov nad Doubravou,
za ﬁnančního zajištění městem
Ronov nad Doubravou. Koncert se bude konat ve středu 6.
dubna od 16:00 hod. v zasedací
síni místního Městského úřadu.
Vstup na koncert je volný.
Mgr. Kateřina Andršová

Městečko
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Janovec a Čilimník
... aneb opravdu pestrá podívaná
Tento netradiční název se zajímavým podtitulem si zvolila ro- rlingové skupiny Rondo Ronov Kapela by ráda časem udělala
novská kapela, která vznikla 7. října 2005, kdy se ve zkušebně nad Doubravou.
i nějaké vlastní autorské věci
sešel aktivní bubeník, doma hrající klávesista a zapomenutý Coby parta kamarádů – mu- a třeba je i vydala na CD, aby
kytarista. Tak trochu se jim stýskalo po hraní takové muziky, zikantů hraje především sobě zanechala vlastní hudební stokterá by je bavila a kterou by si užili.
pro radost. V roce 2008 stála pu na regionálním muzikantZpočátku se nejednalo o žád- Někdo by mohl namítnout, že u založení multižánrového fes- ském dvorku. Průběžně proto
ný cílený hudební projekt, ale deset let trvání kapely není až tivalu Doubravská struna spo- pátrá po vhodném textaři. Jak
spíš o myšlenku příležitostného tak moc, ale není to zase ani lečně s provozovatelem tehdejší ale sama uvádí, není to jejich
hraní. Trio bylo brzy doplněno tak málo. Kapela odehrála kon- hospody U Pardála Zdeňkem priorita a muziku chce i dál
o druhého zpívajícího klávesistu certy nejen v okolí, ale zahrála Rekem z Rváčova, kterému se dělat hlavně pro radost sobě
a posléze o baskytaristu, který
se ale po pěti letech, kdy přišel
jiný baskytarista, reinkarnoval
zpět do role výborného bluesového kytaristy a hráče na foukací
harmoniku. V repertoáru se postupně objevily převzaté skladby v různorodém stylu od blues,
přes funky až k rockovým
skladbám s prvky jazzu. Protože
svůj nevyhraněný repertoár nebyla schopna skupina na četné
dotazy z okolí zařadit jednoznačně do příslušné škatulky, inspirovala se vlastním názvem z oblasti
dendrologie a svůj rozmanitý
hudební styl parafrázovala jako Janovec a Čilimník 2015. Zleva: Míra Florián (baskytara), David Lebduška (klávesy, zpěv, per„dendrobeat“. Zjednodušeně ře- kuse), Evžen Lebduška (bicí, zpěv), Václav Antonín Sýkora (kytara), Honza Jaroš (klávesy, zpěv),
čeno - kapela si převzaté skladby Břéťa Oliva (kytara, foukací harmonika)
hraje po svém, jak sami říkají
i posluchačům. Za zmínku stopo „čilimnícku.“… „Rozdíl mezi
jí připomenout, že se jí mezi
originální skladbou a naším pojekoncertováním povedlo pro katím je pak stejný jako rozdíl mezi
maráda písničkáře Jirku Němce
janovcem a čilimníkem“ prohlazaranžovat jeho texty a v letech
šují členové, kteří si již zvykli
2009 až 2011 je společně i prena komolení jména jejich kapely.
zentovat živě na koncertech.
Zakládající trio Evžen Lebduška
Následovalo období studiové
(bicí, saxofon, zpěv), Jan Jaroš
práce a v září 2011 se podařilo
(klávesy, zpěv) a Václav Antonín
pro Jiřího Němce natočit album
Sýkora (kytara) doplnil posléze
Jiříkovo vidění. Skladby z tohoDavid Lebduška (zpěv, kláveto alba se objevily v roce 2012
sy, perkuse), Břetislav Oliva
i ve vysílání rádia Proglas.
(baskytara, foukací harmonika,
kytara) a od 20. září 2010, kdy i na přespolních pódiích v klu- podařilo vybudovat na zadní za- V letošním roce vstupuje tedy rodoplnil sestavu Míra Florián bech i na plesech, třeba v Pře- hrádce této hospůdky důstojnou novská kapela Janovec a Čilim(baskytara), hraje kapela v ne- louči, Kutné Hoře, Hlinsku, „domovskou scénu“ pro tuto ník do druhé dekády. Koncertní
změněné sestavě.
Pardubicích, Humpolci, Českém kapelu. Společně s ronovskou sezónu zahájí koncem února
Lehkými počty každý zjistí, že Dubu či v Praze. V Ronově se bluegrassovou kapelou Wyrton a při této příležitosti srdečně zve
kapela na podzim 2015 oslavila poprvé zviditelnila vystoupe- tvořila kapela Janovec a Čilim- své fanoušky i ostatní přízniv10 let od svého vzniku. V tomto ním na oslavách při příležitosti ník základ většiny ročníků již ce dobré muziky na samostatný
výročním roce uspořádala sym- 700 let založení Ronova nad zaniklého festivalu Doubravská celovečerní koncert v kutnohorbolicky během 10 měsíců 10 Doubravou 28. 9. 2007. Na- struna. Mimochodem, právě ském hudebním klubu Česká 1
koncertů a rok 2015 zakončila opak naposledy se kapela ro- s částí kapely Wyrton několikrát v sobotu 27. února 2016. Více se
10. 10. V.I.P. „mejdanem“ pro novskému publiku představila vystoupila v prolnuté devítičlen- o kapele dozvíte na webu www.
své věrné fanoušky na ronovské 12. 9. 2015 při oslavách 20. vý- né sestavě pod názvem Boční janovecacilimnik.wz.cz
VAS
scéně.
ročí založení mažoretkové a twi- vývod.

SPECIALIZOVANÉ
ODBORNÉ
VZDĚLÁVACÍ
AKTIVITY
… to je poměrně široké spektrum služeb, kterým se věnuje
čáslavské doučovací centrum, jehož název SOVA vznikl právě
z počátečních písmen výše uvedených slov.
Za 15 let práce s malými (ale i dospělými studenty) již urazili kus
cesty. „Tehdy můj manžel Radek začínal s individuálními lekcemi

německého jazyka, já přidala později angličtinu,“ připomíná Martina Vrbická, odborná lektorka, která sestavuje výukové materiály pro
studenty centra a plánuje nové cíle.
„Největší pozornost v posledních letech věnujeme žákům se speciﬁckými poruchami učení (tzv. DYS poruchami). Náprava čtení, psaní a gramatiky českého jazyka je prvořadá, jelikož bez dobré znalosti
mateřského jazyka nelze zvládnout jazyk cizí.“
V kurzech je dostatek prostoru pro nacházení konkrétních příčin neúspěchu dítěte a také pro vzdělávání rodičů dětí s dyslexií, dysgraﬁí… A hlavně přicházejí rodiny, které pochopily, že úlevy ve škole
pro jejich dítě vůbec nic neřeší. Možná právě naopak, dělají z dětí
ještě více pohodlné a neschopné, zvyklé na omlouvání „čehosi“ a vyhýbání se zodpovědnosti za vlastní život. Mgr. Martina Vrbická

Aktuality ze života
pobočky ZUŠ
Ronov nad Doubravou
a Třemošnice
Srdečně zveme širokou veřejnost na zcela ojedinělou
vernisáž výtvarného oboru ZUŠ nazvanou „Cesta Marca
Pola“, která se zrealizuje v týdnu od 1. - 9. 4. 2016 v Galérii města Třemošnice a jež nabízí pro vystavené práce
příjemné prostředí.
Jak známo, Marco Polo byl nejen benátským kupcem, ale
i vášnivým cestovatelem, jenž se proslavil svými cestami
po Číně, zaznamenaných v knize Il Milione, navíc byl prvním Evropanem, který podrobněji poznal východní Asii.
Naši žáci následovali jeho kroky do Sumatry a Číny, kde
měli možnost zhlédnout čínské draky a dokonce měli příležitost svým osobitým přístupem si je i vyrobit. Ovšem
navštívili i další místa, která však v tuto chvíli prozrazovat
nebudeme. Konečně budete-li mít chuť, zájem a čas, přijďte
se sami přesvědčit na vlastní oči, která místa to ještě byla.
Odměnou vám nepochybně bude silný dojem nejen z neobyčejné, ale i dobře instalované výstavy.
Široké spektrum aktivit ZUŠ úspěšně dotváří taneční soubor,
který pro vás pod vedením sl. Terezy Jarošové připravil nové
choreograﬁe s působivými kostýmy, které nepochybně naladí diváky nejen k radosti, ale i dojetí. Jednotlivá vystoupení
se budou konat v rámci zimní plesové sezóny: 19. 2. předtančení na Hasičském plese ve Stolanech, následující den
budete moci zhlédnout předtančení na plese pivovaru v Chotěboři, 27. 2. se taneční soubor představí na plese sportovců
v Čáslavi a konečně 18. 3. na Hasičském plese v Třemošnici.
Za zmínku rovněž stojí, že taneční galavečer se letos uskuteční 20. 6. v chrudimském divadle. A dodejme, že o předprodeji vstupenek budou zájemci informováni na plakátech.
Na konci ledna jsme měli tu čest přivítat jak v ronovské, tak
třemošnické pobočce muzikoterapeutku Mgr. Evu Motyčkovou. Ta seznámila žáky nejen s léčebnými účinky hudby, ale
představila jim i rozličné hudební nástroje. Bylo jistě zajímavé vidět takové množství orientálních i etnických nástrojů, soustředěných na jednom místě a porovnat jejich velikost
a zvuk v reálu. Žáci si společně simultánně zazpívali a zahráli na dechový hudební nástroj australských domorodců
nazvaný didgeridoo, který patří k nejtypičtějším symbolům
Austrálie. Vyzkoušeli také široké spektrum bicích nástrojů
a nakonec se rozloučili u klavíru. Podobné projekty mají
zcela jistě vliv nejen na rozvoj sociálního cítění našich žáků,
ale přispívají i k pocitu sounáležitosti s jejich vrstevníky.
Na jaře se naši malí i mladí muzikanti mohou opět těšit
na vystoupení v mateřských a základních školách na všech
pracovištích ZUŠ Heřmanův Městec. Nepochybně se stanou vzory pro další zájemce a příznivce hudebního umění,
kteří by se v hudbě chtěli vzdělávat. Tyto nové zájemce bychom rádi srdečně pozvali k talentovým zkouškám pro přijetí ke studiu na ZUŠ, které proběhnou v ronovské pobočce
ve středu 25. května, přičemž podrobnější informace budou
ještě včas upřesněny.
V neposlední řadě bychom vás rádi pozvali na nejbližší
koncert naší ronovské pobočky ZUŠ Heřmanův Městec,
na kterém se představí žáci i učitelé 10. května od 16. 30hod.
v Zasedací síni místního Městského úřadu. Na pódiu se
vystřídají mladí interpreti, jak se sólovými skladbami, tak
v komorních obsazeních, přičemž tečku za koncertem udělá
početný vokálně-instrumentální soubor. Nu, máme se tedy
rozhodně nač těšit.
dr. R. Menoušek
muzikolog, hudební skladatel a barokista
Česká Händelova společnost, z.s.
The Czech Handel Society
http://www.haendel.cz/images/translogo.gif

A co nového chystáme v roce 2016?
 Od ledna jsou aktuální kurzy ČJ, AJ i NJ zaměřené na přijímací zkoušky na SŠ a na maturitu.
 Vyšetření školní zralosti s doporučením cvičení a materiálů,
které jsou nejvhodnější pro rozvoj oblastí se slabými výsledky.
 Stimulační program „MAXÍK“ pro děti od pěti roků, děti
s odloženou školní docházkou, ale i pro malé školáky, kterým
se ve čtení a psaní nedaří.
 Nová přednáška pro rodiče a učitele s názvem „Učení – bez
nervů a křičení.“
 Celodenní seminář „O učení, dětech, ale i o nás dospělých.“
 Oblíbené doučování o letních prázdninách.
Další podrobné informace lze získat na www.doucovanicaslav.cz nebo prostřednictvím e-mailu sova@doucovanicaslav.cz, případně na telefonním čísle 775 035 286.
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Amatérský Fotoklub
Ronov nad Doubravou
Z iniciativy několika fotografů - amatéru byl 22. 10. 2015
založen Fotoklub Ronov nad Doubravou. Na otázky redakce Městečka na dlani odpovídal spoluzakladatel Dušan
Holas.

* Jaký byl rok 2015 z pohledu Amatérského Fotoklubu
Ronov nad Doubravou?
Fotoklub zahájil činnost až
v říjnu 2015, tak toho zatím
moc nestihl. Počet členů se
postupně redukuje a je to rozdělen na stálé členy, kterých
je osm a na 5 občas docházejících.
* Je tedy členů dost nebo
málo?
Můžu říci, že mě toto číslo
příjemně překvapilo. Každý spolek má v dnešní době
stejný problém a to je členská
základna. A u nás asi platí
pravidlo, že nemusíš fyzicky
trénovat, ale stačí jen mačkat spoušť a fotit (smích).
Když se podíváte na okolní města tak v takto obydlené lokalitě nic takového
neexistuje. Fotokluby jsou
ve městech začínajících na 5
až 10 tisících obyvatel a nemají o moc více členů, něž
ten náš.
* Nemáte strach, že nastane
odliv členů a kde berete jistotu že to bude fungovat?
Stát se může všechno. Bohužel jsme začali v době,
kdy není počasí vyrazit fotit
do přírody, města nebo využít zahrady galerie. Zatím
se tedy scházíme v galerii.
Když překonáme toto období, pak už to půjde, sluníčko
nás „nakopne“. A kde beru
jistotu? Když si koupím fotoaparát tak ho přeci neuložím,

ale budu se snažit fotit a dále
se zdokonalovat.
* Co fotoklub připravuje?
V rámci první schůzky v novém roce nás čekala debata
o programové náplni na rok
2016. Postupně se rozhodujeme, jak fotoklub posunout
dopředu a zimní období trávíme procvičováním programů na úpravu fotek - Lightroom a Zoner. Určitou vizi
náplně máme a vše postupně
dolaďujeme. Určitě mohu naznačit, že připravujeme výstavu, která patří k vrcholům
každého fotoklubu.

na dlani

V Ronově se tančilo retro...
V tělocvičně základní školy
se 16. ledna uskutečnil historicky první tematický ples
ve stylu retro. Akci uspořádala Volnočasová Kulturní
Ronovská Komise vystupující
pod pseudonymem VoKu®Ko, záštitu poskytla Nadace
Bílý Jeřáb.
K tanci a poslechu hrál vynikající a jedinečný ZUŠ Band
orchestr Základní umělecké
školy J. L. Dusíka Čáslav pod
vedením Vladimíra Jelínka.
O zpestření večera se postaraly
sportovkyně Aerobic Bubbles
Seč a tanečnice ze souboru ART
Čáslav s několika tanečními
vstupy. Po půlnoci se za mixážní pult postavil DJ Zdeněk Sasín
z Třemošnice, který hrál retro

plesové skladby až do brzkých
ranních hodin.
Nálada celého večera byla za hojné účasti výborná, většina návštěvníků plesu dorazila v kostýmech navozující dobu šedesátých
a sedmdesátých let, což přispělo
ke skvělé atmosféře. Na základě

Děkujeme všem, kteří nás
svou účastí podpořili a níže
uvedeným sponzorům.
Textil Ludmila Novotná
Vladimír Novotný
a Martin Novotný
Hospůdka u Vavřince, Milan Rek
Obkladačství, Jaroslav Šouba
Culka a Sádlik s.r.o.
KH KOVOLIS HEDVIKOV
Rabbit Ronov nad Doubravou
Jatka Janovice Ronov n. Doub.
Lékárna U Zlatého hada
Železářství Ronov n. Doub.
Zámek Žleby
Ovoce a zelenina, paní Paďourová
Mirek Valenta
Mladotický mlýn
Třemošnické těstoviny

V „Koutku“ si nejen hrajeme,
ale také cvičíme a tvoříme
V minulém vydání Městečka na dlani jsme vám představily
nově vzniklý Koutek na hraní pro rodiče s dětmi, který je obdobou mateřského centra. Tentokrát bychom vám chtěly přiblížit naši činnost.
V prostorách galerie Antonína nebo prázdninách, aby si děti
Chittussiho, kde Koutek síd- mohly s sebou přivést své starší
lí, se setkáváme 2x týdně, a to sourozence. Právě tyto společné
v úterý a ve čtvrtek od 9:00 akce se velice osvědčily a jak
do 11:30hod. Pokud můžeme, malé, tak větší děti si pobyt
máme otevřeno i o svátcích u nás užily.

* Kdy by se měla výstava
uskutečnit?
Všechno se teprve připravuje, ale předpokládáme v druhé polovině roku 2016.

Úterky většinou věnujeme pohybovým činnostem – cvičíme
s obručemi, balóny, padákem,
prolézáme tunelem, hrajeme si
na muzikanty apod. Čtvrteční
dny trávíme tvořivými pracemi, vždy si s dětmi a maminkami něco hezkého vyrobíme.
Na podzim a v zimě jsme vytvořily např. obtisky dlaně, sovičku
z listí, sněhuláčka se jménem,
andílka z vaty, ovečku z vlny
atd. Tvoření se snažíme zaměřit

* A kde by měla výstava probíhat ?
Je zde více variant. Je možné
využít prostory galerie, ale já
si myslím, že by se mohla uskutečnit v rámci nějaké jednorázové akce v Ronově a určitě by
splnila svůj účel. O všem budeme včas informovat v dalším
vydání Městečka. Stále platí,
že máme zájem být trvalou součástí kulturního dění v našem
městě.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za spolupráci a spoluutváření přátelské atmosféry v amatérském
fotoklubu.

Další informace naleznete na:
www.fotoklubronov.webnode.cz

Pro lepší komunikaci a sdílení fotek jsme si založily facebookové
stránky, kde najdete přehled o našich činnostech, plánovaný program a fotograﬁe. Odkaz: https://www.facebook.com/kouteknahrani nebo http://dusan-holas.rajce.idnes.cz/
Nakonec bychom chtěly poděkovat městu Ronov nad Doubravou
a Stáně Smolové za pomoc a podporu. Dále pak ZŠ, MŠ a maminkám, které nám věnovaly hračky a další vybavení pro děti.
Co říci závěrem? Přijďte se na nás podívat, budeme se těšit.
Za VoKu® Ko
Leona Mrázková a Jitka Doležalová
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reakcí návštěvníků věříme, že
retro ples měl úspěch a již teď
se těšíme, že za rok podobnou
akci zopakujeme. Celý výtěžek
této akce věnujeme na vybavení
dětského koutku a na další akce
pořádané „VoKu®Kou“.
Kateřina Francová

také tematicky anebo přizpůsobit akcím, které nás v Ronově
čekají – MDŽ, Skořápkovník,
Vítání jara, Velikonoce.
Jsme moc rády, že maminky
pravidelně do koutku chodí
a většinou se nedají odradit ani
nepřízní počasí. Velice nás těší
i zájem maminek z okolí. Myslíme si, že právě v tomto období,
kdy jsou děti malé, je důležité
sdílet vzájemně informace, rady
nebo si prostě jen popovídat.

Městečko

Nefunkční zářivky
sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky
rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen,
že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují i malé
množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce.
Úsporky obsahují nebezpečnou
rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní
úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších
koncentracích mohla ohrozit
lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je v úsporných
zářivkách obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz
a další kovy, které je možné
znovu použít v kovovýrobě.
Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro
zatravňovací dlaždice či různé
plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo se
používá jako technický materiál, nebo dokonce pro výrobu
nových zářivek. Znovu je tak
možné pro další výrobu použít
téměř 100 % materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena.
Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se
starou úsporkou naložit a kde ji
odevzdat k recyklaci, rádi vám
poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě
při nákupu nové.
Nebo můžete nefunkční zářivku
spolu s dalším elektroodpadem
odvézt na sběrné místo na dvoře

městského úřadu. Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme
a vloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.
EKOLAMP se postará o sběr,
svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naše
město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České
republice funguje již od roku
2005. Vytváří síť sběrných
míst, přispívá na náklady provozu sběrného místa, plně hradí
přepravu sběrných kontejnerů
do recyklační ﬁrmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří
naše město ﬁnanční prostředky,
které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku
podařilo recyklovat téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje cca 26 kg toxické rtuti,
která by jinak mohla znečistit
vodu o objemu téměř dvou nádrží Lipno. Pomozte i vy chránit
své zdraví a přírodu našeho města
a nevyhazujte úsporky do koše.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.

na dlani

SBOR PRO OBČANSKÉ
ZÁLEŽITOSTI
Životní jubileum oslavili:
Jiří Šidák, Moravany 44
Eva Lesáková, Mladotice 45
Leontina Hanzlíková, Ronov n.D. 418
Vladimír Moravec, Ronov n.D. 307
Josef Mokrý, Ronov n.D. 172
Anna Opočenská, Ronov n.D. 195

70 let
75 let
75 let
80 let
90 let
100 let

Zemřeli:
Miloš Sedlář, Ronov n.D. 411 ve věku 84 let
Július Horváth, Ronov n.D. 262 ve věku 72 let
Marie Semrádová
Děkuji MěÚ za dary k mým 70. narozeninám. Členkám SPOZu pí Hromádkové
pí Moravové za milou návštěvu s příjemným posezením.
Jiří Šidák
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D.
za blahopřání, květiny a dárek k mému
životnímu jubileu. Zároveň děkuji paní
Hromádkové za milou návštěvu.
Eva Lesáková
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D.
za dárek a gratulaci k mému životnímu jubileu. Také děkuji za návštěvu
Mgr. Auersvaldové a pí Semrádové.
Vladimír Moravec
Děkuji MěÚ a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání, květiny a dárek
k mému životnímu jubileu. Současně
děkuji panu starostovi Ing. Lesákovi,
Mgr. Auersvaldové, pí Semrádové a pí
Smolové za velmi milou návštěvu.
Anna Opočenská

Úhrada poplatků
v roce 2016

Splatnost poplatku je do 31.3.2016, případně ve dvou stejných splátkách a to první splátka do 31.3.2016 a druhá splátka
do 30.6.2016. Úhradu lze provést v pokladně městského úřadu
nebo na účet města číslo 900123524/0600, variabilní symboly jsou
pro Ronov n. D. 134001… (doplnit číslo popisné + číslo bytu)
pro Mladotice
134002… (doplnit číslo popisné)
pro Moravany
134003… (doplnit číslo popisné)
Platbu na účet je možné využít i pro úhradu poplatku ze psa.
Podrobnější informace v kanceláři městského úřadu u pí. Jehlárové nebo na telefonech 469 315 739 nebo 608 725 171.

Harmonogramy svozů
odpadů rok 2016:
Svoz popelnic domovního odpadu v Ronově nad Doubravou:
Svozovým dnem je sudá středa.
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6.,
15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8. 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11.,
16.11., 30.11., 14.12., 28.12.

Děkujeme všem, kdo přispěli do Tříkrálové sbírky 2016
v Ronově nad Doubravou. Do pokladničky byla vybrána
částka 6.240 Kč
Výtěžek sbírky bude použit na doﬁnancování provozu pečovatelské služby a služby osobní asistence, na služby občanské
poradny a provoz dobrovolnického centra. Část ﬁnancí také
pomáhá v obtížných životních situacích, zejména rodinám
s dětmi, a to vždy na základě provedeného sociálního šetření
či na doporučení sociálního odboru města či jiné organizace,
která pracuje s potřebným jako s klientem. Sbírka bude využita také na nákup zdravotnických a kompenzačních pomůcek.
Děkujeme Vám za Vaši pomoc a podporu.
Farní Charita Chrudim

Zastupitelstvo města po projednání
A/ Bere na vědomí
č. Z - 119 /10/2015 informaci o činnosti rady města od 9. jednání zastupitelstva města
č. Z - 126/10/2015 přehled hospodaření města Ronov nad Doubravou k 31. 10.2015
č. Z - 136/10/2015 zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva
města za rok 2015

 poplatník s pobytem ve městě 480,- Kč
 poplatník s pobytem ve městě do 6 let věku a nad 70 let věku
430,- Kč (sleva 50,- Kč)
 poplatník s pobytem ve městě, který se dlouhodobě zdržuje
mimo území města na základě potvrzení 240,- Kč

Poděkování

Usnesení z 10. jednání zastupitelstva
města Ronov nad Doubravou
konaného dne 3. 12. 2015

Svoz popelnic domovního odpadu v Mladoticích a Moravanech:
Svozovým dnem je sudý čtvrtek.
14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6.,
16.6., 30.6., 14.7., 28.7.,11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10.,
3.11., 17.11., 1.12., 15.12., 29.12.
Svoz biologického odpadu v Ronově nad Doubravou, Mladoticích a Moravanech:
Svozovým dnem je lichá středa.
13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8.,
14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 09.11., 23.11.
Svoz plastů: 1x týdně v pondělí.
Svoz papíru: 1 x za 14 dní v úterý v sudý týden
Svoz skla: 1 x za 4 týdny ve čtvrtek (21.1., …)
Svoz nápojových kartonů poprvé 3.2., dále pak každý 4.týden
Svoz nebezpečného odpadu termín bude vyhlášen

B/ Schvaluje
č. Z - 120/10/2015 vyřazení z evidence kontroly usnesení zastupitelstva města č.: Z-112/9/2015, Z-116/9/2015 z důvodu
jejich splnění
č. Z - 121/10/2015 rozpočtové opatření č. 7/2015
č. Z - 124/10/2015 rozpočet města Ronov nad Doubravou
na rok 2016 jako schodkový včetně závazných ukazatelů pro PO Základní školu Ronov nad Doubravou ve výši
1.945.000 Kč a pro PO Mateřskou školu Ronov n. Doub.
ve výši 1.000.000 Kč s příjmy ve výši 27.394.840 Kč, ﬁnancování ve výši 10.314.450 Kč – zůstatky běžných účtů a termínovaného vkladu a výdaji ve výši 37.098.400 Kč, splátka úvěru
je 470.690 Kč na 11 ŘD v ulici Nad oborou a splátka úvěru
140.200 Kč na osobní automobil Dacia
č. Z - 125/10/2015 smlouvu o úvěru č. 1321305173 s ﬁrmou RCI Financial Services s.r.o., Želetavská 1525/1, Praha
4-Michle na nákup osobního automobilu DACIA Dokker 1,6
Arctica v celkové výši úvěru 140.195 Kč
č. Z - 127/10/2015 záměr prodeje pozemkové parcely č. 34/5
o výměře 97 m2 v k. ú. Ronov nad Doubravou ve vlastnictví
města Ronov nad Doubravou
č. Z - 128/10/2015 záměr prodeje pozemkové parcely č. 700/29
o výměře 134 m2 v k. ú. Ronov nad Doubravou ve vlastnictví
města Ronov nad Doubravou
č. Z - 129/10/2015 prodej pozemkové parcely č. 36/5 o výměře 31 m2 v k. ú. Mladotice nad Doubravou ve vlastnictví města
Ronov nad Doubravou za cenu 50,- Kč/m2, celkem 1.550,- Kč
a za podmínek dříve schválených (kupující zaplatí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí)
č. Z - 131/10/2015 koupi pozemkové parcely č. 252/1 o výměře 266 m2 v k. ú. Ronov nad Doubravou za cenu 300,- Kč/m2
do vlastnictví města
č. Z - 133/10/2015 koupi části pozemkové parcely č. 719
v k.ú. Ronov nad Doubravou za 300,- Kč/m2, přičemž výměra
pozemku bude upřesněna geometrickým plánem pro oddělení
pozemku. Náklady za vyhotovení geometrického plánu zaplatí
Město Ronov nad Doubravou
č. Z - 135/10/2015 obecně závaznou vyhlášku města Ronov
nad Doubravou č. 04/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování
komunálních odpadů
C/ Pověřuje
č. Z - 123/10/2015 pověřuje radu města schválením rozpočtového opatření vzniklého v měsíci prosinci v oblasti příjmů
a výdajů z provozní činnosti popřípadě dotačních titulů
D/ Ukládá
č. Z - 122/10/2015 ukládá účetní města zpracovat rozpočtovou
změnu do upraveného rozpočtu s termínem do 31. 12. 2015
č. Z - 130/10/2015 účetní města zapracovat částku 1.550,- Kč
do rozpočtového opatření č. 7/2015
č. Z - 132/10/2015 účetní města zapracovat částku 79.800,Kč do rozpočtového opatření č. 7/2015
E/ Stahuje
č. Z - 134/10/2015 Jednací řád výborů z programu zastupitelstva města. Jednací řád bude řešen na příštím jednání zastupitelstva města

Mgr. Ota Minařík
místostarosta města
Ing. Marcel Lesák
starosta města
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Srážky ze mzdy?
Buďte obezřetní!
Pokud se člověk dostane do exekuce prováděné srážkami ze
mzdy, musí se mít na pozoru nejen on sám, ale i ten, jehož je
zaměstnancem. Zákon totiž v tomto případě zaměstnavateli
ukládá řadu povinností, jež zaměstnavatele nestaví do zrovna
komfortního postavení.
První z podstatných povinnos- jené se srážkami ze mzdy netí vzniká zaměstnavateli ihned zanikají ani okamžikem, kdy
v okamžiku, kdy se dozví, že zaměstnanec přestane u zaměstmá být mzda jeho zaměstnan- navatele působit. Pakliže tato
ce postižena srážkami ze mzdy. situace nastane, musí zaměstOd tohoto okamžiku totiž ne- navatel oznámit exekutorovi
smí zaměstnanci vyplácet celou (soudu), že u něj zaměstnanec
mzdu. S tím úzce souvisí další přestal pracovat a vyčíslit výši
povinnost zaměstnavatele, a to provedených srážek ze mzdy.
určit částku, která bude zaměst- Tomu odpovídá i povinnost nonanci z každé jednotlivé mzdy vého zaměstnavatele, jenž musí
sražena. Zaměstnanci je totiž povinně po novém zaměstnanci
vždy zaručena tzv. nezabavitelná žádat potvrzení od posledního
částka sloužící k uspokojení jeho zaměstnavatele o tom, zda u něj
základních potřeb a tato částka byla nařízena exekuce srážkami
nesmí být v exekuci postižena. ze mzdy a případně v čí proVyjma výše uvedených povin- spěch. Pokud původní či nový
ností si musí zaměstnavatel hlí- zaměstnavatel tyto povinnosti
dat dobu, po kterou mzdu sráží. nesplní, opět jim hrozí riziko
V okamžiku, kdy bude splněn poddlužnické žaloby a také
celý vymáhaný dluh, musí se pořádková pokuta až do výše
srážením sám ustat, k takovému 50.000 Kč.
kroku totiž nebude vyzván ani Z uvedeného je zřejmé, že posoudem, ani exekutorem.
stavení a odpovědnost zaměstZaměstnavatel tak při srážkách navatele při srážkách ze mzdy
ze mzdy odpovídá za to, že jsou rozhodně nezáviděníhodné
srážky provede řádně a včas, a lze doporučit přijmout mechatj. že nebude sraženo více či nismus, který výše uvedeným
méně, a že se srážkami skončí rizikům předejde a zabrání.
ve správný okamžik. Pakliže
těmto svým povinnostem nedostojí, vystavuje se riziku tzv.
poddlužnické žaloby, kterou se
po něm bude oprávněný (věřitel
zaměstnance) domáhat těch srážek, které neprovedl v dostatečPřipravili:
né výši či včas. Naopak, jestliže
cech/partners,
srazil více, než měl, může násleadvokátní kancelář
dovat žaloba ze strany exekucí
JUDr. Ondřej Čech,
postiženého zaměstnance.
Ph.D., advokát
Povinnosti zaměstnavatele spoMgr. Jiří Kunášek

Zrušení nevyužívaného VTA
v Ronově n.D.
V průběhu 1. pololetí letošního roku se plánuje zrušení nevyužívaného Veřejného telefonního automatu (VTA ) v Ronově nad Doubravou, na Chittussiho nám.
Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě
VTA se společnost O2 Czech Republic a.s. rozhodla stávající
síť VTA přizpůsobit současným potřebám. Tato optimalizace se dotkne i našeho města.
RR

Sháníte vozík či polohovací postel?
Vypůjčte si je v Nové Pace od Života bez bariér
Pečujete doma o někoho blízkého, kdo už se o sebe
nemůže starat sám? Zmáhá Vás pomáhat mu se
vstáváním z postele či oblékáním a umýváním?
Anebo je pro Vás samotné z důvodu nemoci či rekonvalescence náročné například vyjít do schodů, či
jste přestali dělat některé věci, jako jsou procházky či jízda na kole, protože už se při nich necítíte
bezpečně? Právě Vám mohou život ulehčit takové
pomůcky, jako chodítka, nástavce na toaletu, polohovací lůžka, sprchovací židle, elektrické zvedáky,
či tříkolky pro dospělé. Vypůjčit si je můžete na libovolně dlouhou dobu od organizace Život bez bariér, která v Nové Pace již 11 let provozuje půjčovnu
kompenzačních pomůcek. V současné době jich nabízí kolem 150 kusů.
Jak vše probíhá? Můžete se kdykoliv v pracovní době
a po telefonické domluvě také mimo ni zastavit v našem středisku Centrum bez bariér v Nové Pace, kde
jsou pomůcky vystaveny. Vezměte si sebou občanku či
jiný doklad totožnosti. Na základě Vaší situace Vám budou předvedeny vhodné pomůcky, které si můžete také
vyzkoušet. V případě zájmu s Vámi sepíšeme jednoduchou smlouvu o pronájmu. Pokud budete potřebovat,
pomůcku Vám dovezeme domů, nainstalujeme a vysvětlíme, jak ji správně používat. Také Vám poradíme,
na co máte nárok a co můžete od pojišťoven a lékařů
požadovat, abyste případně získali pomůcku vlastní.
Obrátit se na nás můžete také s jakýmkoliv dotazem,
který se týká domácí péče či sociálních služeb. Činnost
naší půjčovny dotují obce i různé nadace, proto jsou
ceny pronájmu pomůcek velice příznivé. Ceník spolu se všemi informacemi najdete na našich webových
stránkách www.zbb.cz - případně vám rádi vše sdělíme
na telefonním čísle 720 994 024. Neutrácejte hned peníze za zakoupení vlastní pomůcky, přijďte se nejdříve
poradit.
Marie Vokurková, Život bez bariér, z.ú., www.zbb.cz

PŘEDSTAVUJEME VÝBORY A KOMISE

Předseda kontrolního výboru
Mgr. Miroslav Žítek odpověděl redakční
radě na několik otázek
 Můžete představit náplň
činnosti výboru, jemuž předsedáte?
S odpovědí na tuto otázku musím začít odkazem na znění
zákona o obcích, který ukládá
zastupitelstvu povinnost zřídit kontrolní a ﬁnanční výbor.
Zákon současně upřesňuje
základní náplň činnosti kontrolního výboru. Opravňuje jej
kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady obce. Výbor
má také možnost kontrolovat
dodržování právních předpisů
ostatními výbory a obecním
úřadem na úseku samostatné
působnosti. Kromě toho plní
další kontrolní úkoly, jimiž jej
pověřilo zastupitelstvo obce.
Ještě bych přiblížil pojem samostatné působnosti. V podstatě se zde jedná o otázky řešené
pouze místními orgány samosprávy. Kontrolní výbor nemá
žádné pravomoci v oblastech
zajišťovaných státní správou.
S touto oblastí se naši občané
mohou nejčastěji setkat u činnosti stavebního úřadu.
 Kolik má výbor členů a kdo
v něm zasedá?
Kontrolní výbor má sedm členů.
Po volbách do obecního zastupitelstva byly v Ronově vyzvány
všechny kandidující subjekty,
bez ohledu na skutečnost, zda
ve volbách uspěly či nikoli, aby
daly návrh na svého zástup-
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ce do kontrolního i ﬁnančního
výboru. Zástupce mohl tedy
navrhnout i subjekt, který nezískal do obecního zastupitelstva žádný mandát. Při ustavujícím jednání nově zvolené
zastupitelstvo schválilo návrh
na sedmičlenný kontrolní výbor
a jeho členy a zvolilo předsedu
výboru. Členy výboru v tomto
volebním období jsou Dušan
Holas, Petr Kamenský, Bc. Jan
Opasek, Ing. Jan Pecina, Vlastimil Semrád, Martin Zajíc
a Mgr. Miroslav Žítek.
 Jak často se výbor schází
a jak probíhá jeho jednání?
V loňském roce se výbor scházel dle schváleného plánu
práce 1x měsíčně (s výjimkou
prázdninových měsíců) s průměrnou účastí 73%. Jednání
řídí předseda výboru. Vždy
je provedena kontrola úkolů
z minulého jednání. Většinou
jsou v tomto bodu projednány
i protokoly nebo zápisy z provedených kontrol. Jednání pak
pokračuje rozdělením zodpovědností mezi jednotlivé členy
za provedení dalších kontrol dle
plánu práce. U každého úkolu
(plánované kontroly) je provedeno krátké metodické vysvětlení, co by měla kontrola obsahovat, na co se zaměřit a co
v příslušné oblasti naopak nepatří do kompetence kontrolního výboru. Členové výboru jsou

také informováni o materiálech
projednávaných v zastupitelstvu města, případně o záležitostech připravených k projednání v zastupitelstvu (pokud
jsou v termínu jednání výboru
již připravené). Z každého jednání je pořizován zápis s usnesením ověřovaný dvěma členy
výboru přítomnými na příslušném jednání. Jedenkrát ročně
je projednávána zpráva o činnosti výboru, která je následně
předložena k projednání zastupitelstvu. V loňském roce bylo
provedeno celkem 34 kontrol,
dvě plánované kontroly nebylo možné uskutečnit, jelikož
za kontrolované subjekty nebyly
předloženy podklady pro provedení kontroly. Kontroly byly
provedeny v oblasti dodržování vyhlášek a směrnic, plnění
usnesení zastupitelstva a rady
města, vyřizování připomínek
a stížností. Dále byly uskutečněny kontroly dodržování
směrnic v oblasti hospodaření
městského úřadu a příspěvkových organizací města s ﬁnančními prostředky přidělenými
zastupitelstvem na zajištění
jejich činnosti. Kontrolováno
bylo také využívání ﬁnančních
transferů poskytnutých pro konkrétní účely na rozvoj činnosti
místních spolků. V uplynulém
období nebyl náš výbor pověřen
zastupitelstvem žádným úkolem
nad rámec schváleného plánu.

 Jaké dopady má výbor
na běžný život lidí v Ronově
nad Doubravou?
Posláním výboru není pořádat
nebo zajišťovat akce, jedná se
o kontrolní, poradní a iniciativní
orgán zastupitelstva obce. Výbor
sám o sobě nemá pravomoc ukládat úkoly či realizovat, popřípadě iniciovat opatření k nápravě.
Může pouze navrhovat řešení.
Z tohoto pohledu nemůže mít
činnost kontrolního výboru přímý dopad na běžný život našich
občanů. Jedna z mála výjimek
může nastat v případě, že by se
občan přímo na kontrolní výbor
obrátil se žádostí o přezkoumání
vyřízení jeho problému. I v takovém případě však kontrolní výbor
může posoudit pouze správnost
postupu při vyřizování události (dodržení termínů, právních
předpisů), v žádném případě se
nevyjadřuje k obsahu rozhodnutí,
vyřízení žádosti apod.
 Čím by se výbor měl zabývat
v nejbližších měsících?
Na lednovém zasedání výboru
byl zpracován plán práce na rok
2016, sestavený převážně z předpokládaných kontrol. Pokud
zastupitelstvo města na svém
jednání tento návrh schválí, měl
by výbor uskutečnit celkem osm
zasedání a v průběhu roku minimálně 21 kontrol zaměřených
na dodržování právních norem.
RR
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Kdo byl JOSEF FRANTIŠEK?

Dopravní situace
v Ronově nad Doubravou
Při pohledu na naše dopravní
značení, ať už svislé, či vodorovné, si každý z nás uvědomuje, v jak žalostném stavu
se nachází. Jedná se o velice
důležitou součást našeho každodenního života, která nám
určuje společně s dalšími
dopravními pravidly, jak se
máme na komunikacích chovat. Dopravní značení bylo
v našem městě v minulosti
na pokraji zájmu, a proto léta
chátralo. Abychom tuto věc
napravili, pozvali jsme dopravního inženýra, který by
nám měl pomoci s optimalizací našeho dopravního značení.
V současnosti jsou již umístěna zrcadla, a to při výjezdu
z ulice Družstevní na ulici
Čáslavská, při výjezdu z náměstí směrem do ulice Svatokřížská. Ještě jedno zrcadlo
je na křižovatce Chvalovická
- Lichnická. Bude zpracován
pasport místních komunikací
a na základě schválení Policie České republiky budou
redukovány a upraveny dopravní značky na celém území
Ronova. Píši to zde proto, že
jsme zvyklí jezdit spíše po paměti, než podle dopravního
značení. V budoucnu zmizí
některé značky „dej přednost
v jízdě“ a řidiči se budou řídit
předností zprava. Na základě
doporučení experta zvažujeme zřídit ve Školské ulici jednosměrku, a to směrem ven
z náměstí. Mělo by to přinést
zklidnění dopravy u školy,
zvýšení bezpečnosti dětí, parkování pouze na jedné straně

zajistí průjezdnost, a konečně
i bezpečný výjezd z této ulice bez nutnosti vynaložení
ﬁnančních nákladů na úpravu
této křižovatky.
Zmínil jsem zde parkování.
Na toto téma se v Ronově vedou velké diskuse. Aut přibývá, ale míst na parkování ne.
Nemyslím si ale, že by ubývala. Pouze jsme si v minulosti
zvykli nerespektovat dopravní
předpisy. Kdo by měl zájem
oprášit své znalosti, může
k tomu využít webové stránky
http://www.spravneparkovani.
cz/. Dozvíte se zde mnoho užitečného, co vám v budoucnu
může ušetřit i nemalé ﬁnanční
prostředky. Velkým nešvarem
se u nás stalo parkování v křižovatce, parkování v protisměru, či parkování kamionů
na náměstí. Než dojde k restrikcím ze strany Policie České republiky, byl jsem požádán
o provedení osvěty a upozornění na možnost případných
pokut, které hrozí v případě
nedodržování
stanovených
pravidel. Tímto článkem tak
činím. Jsem si vědom, že první pokuta vyvolá velké emoce, ale bohužel si někdy bez
restrikcí nedáme říct. Musíme
si uvědomit, že dodržováním
dopravních pravidel ulehčíme
život ostatním, a především
sami sobě. Překonejme v sobě
pohodlnost a parkujme pokud
možno jak se má. Nějaké místo se vždy najde. Nemusíme
stát přímo před vchodem obchodu, kam jdeme nakupovat.
Ing. Marcel Lesák

V den státního svátku u příležitosti výročí založení tehdejší
ČSR vyznamenal prezident republiky Josefa Františka nejvyšším státním vyznamenáním za jeho zásluhy v boji za znovunabytí svobody naší republiky ve druhé světové válce.
Jako stíhací pilot v hodnosti však přišli a letce přesvědčovali,
seržanta Britského Královského aby v Polsku zůstali. Mnozí se
letectva se účastnil v roce 1940 rozhodovali. František to vyřeletecké bitvy o Velkou Británii. šil po svém, „hodil“ si polským
Za 28 dnů sestřelil 17 německých grošem. Vyšlo mu, že má zůstat
letounů, což nedokázal v této bit- u Poláků. S Františkem zůstal
vě žádný ze spojeneckých, ani i desátník Vyhnis (viz pozn.
našich pilotů. Zdůvodnění o udě- na konci).
lení vyznamenání však bylo vel- Při přijímacím pohovoru do Polmi stručné.
ského letectva si František „trošNarodil se v říjnu 1941 v Dolních ku“ vylepšil i svůj žvitopis. PřiOtaslavicích u Prostějova. Vyučil psal si stáří o 1 rok, délku služby
se automechanikem, pilně cvičil v ČSA a praxi stíhacího pilota
v Sokole a hrál závodně kopanou. dvojnásobně. Udal, že je i letecToužil stát se letcem, což se mu kým instruktorem v hodnosti čepodařilo. V roce 1934 byl přijat tař. Poláci mu vše uznali a vystado Leteckého učiliště, které ukon- vili osobní dokumentaci.
čil s hodnocením „dostatečný“ Bojů se v Polsku neúčastnil, nev hodnosti vojína-pilota. V létání boť v prvních dnech války nastal
hodnocen jako nadprůměrný se v zemi velký chaos. Přelétávali
sklonem k nerozvážnostem s po- neustále letouny, které byly zatřebou neustálého dozoru. S káz- staralé do týlu, stále ustupovaní se příliš „nebratřil“, neboť byl li. Organizace odporu žádná.
velmi často trestán. Proto nemohl Přímo před pádem země jim
být ani povýšen. Když před veli- Poláci doporučili, aby přeletěli
telem a přivolanými rodiči slíbil do Rumunska, neboť v případě
nápravu, byl ke konci roku 1937 jejich zajetí Němci by byli jako
povýšen na svobodníka a začát- občané protektorátu odsouzeni
kem roku 1938 poslán do kurzu za velezradu k trestu smrti. Dali
stíhacích pilotů. V létání dosa- jim k tomu i letouny. Přelet byl
hoval nadprůměrných a ve střel- uskutečněn po etapách. Při jedbách na pozemní a vzdušný cíl nom úletu, kdy Němci již byli
vynikajících výsledků. Službu u jejich letiště došel kamarádu
vykonával u Leteckého pluku Škarvadovi benzin a on musel
v Praze, na letišti v Kbelích.
přistát nouzově na pole. FrantiS okupací republiky se nesmířil. šek nezaváhal, přistál vedle něj,
Již v červnu 1939 za dramatic- vzal jej na kříslo a téměř hodikých okolností odešel do Pol- nu s ním letěl na další letiště.
ska, přihlásil se na čsl konzulátu Po přistání k nim přiběhl polv Krakově s cílem co nejdříve se ský důstojník a rozčiloval se, že
zapojit do boje proti Němcům. předvádí cirkusové představení,
Poláci se k nám přátelsky necho- co v Polsku nedělají. František
vali a o naše letce zájem neměli. mu odpověděl typickou hanáčtiTi se proto po moři přepravo- nou: „Nežbrlbé, to jsem ho tam
vali do Francie. Před oplutím měl ponechat na pospas Němposledního transportu z Gdyně cům?“ Do Rumunska se tedy

RSK pořádalo 27.12.2015
vánoční turnaj v nohejbale

Seržant J. František oblečen
do záchranné plovací vesty
žluté barvy
dostal. Ke konci října 1939 se
za dramatických událostí přepravil lodí přes země blízkého
východu do Francie, kde se
hlásil k přijetí do čsl vojenské
jednotky. Mezi ním a dvěma
našimi vyššími důstojníky však
došlo k slovní potyčce, po které
se František rozhodl, že zůstane u Poláků. S nimi si rozuměl
a bylo mu s nimi dobře. Byla
mu blízká jejich hrdost, vlastenectví, romantismus a individualismus. Ke své vlasti se však
vždy hlásil.
Bojů ve Francii se neúčastnil
a ke konci června 1940 připlul
do Anglie, kde byl zaregistrován
v hodnost seržant/četař a přidělen k 303. polské stíhací peruti,
která vznikal v rámci RAF (anglického letectva). Tato peruť byla
nejkvalitnějším nejúspěšnějším
ze všech spojeneckých perutí
a František k jejím nejúspěšnějším pilotem.
Do bojů proti Němcům se zapojil začátkem září 1940. Měl však
i nadále problémy s kázní, které
spočívaly v opouštění letové sestavy perutě. Často se z ní vzdaloval, odlétal nad kanál La Manche
a „lovil“ vracející se Němce z náletů nad Anglií. Poláci jej nechtěli
ztratit a jako cizince jej nazvali
„hostem perutě“, neboť někteří
piloti měli tendenci jej napodobovat, což narušovalo její morálku
a akceschopnost. Host si přece
jen mohl dovolit kázeň narušit.

Aby si vylepšil osobní platební
schopnost, vsadil se s polským
kamarádem – pilotem, že donutí
německý letoun přistát na jejich
letišti – o 3 libry. Po středu s německým těžkým stíhačem Bf-110
mu vyřadil z činnosti pravý motor, zařadil se k němu do skupiny
a ukázal mu směrem dolů. Ten
zakýval letounem, vysunul podvozek a zamířil k nejbližšímu britskému letišti. Těsně před přistáním se
František za něj s mírným přenížením zařadil. Němec v domnění, že
odletěl těsně nad zemí zavřel podvozek, dal levému motoru „plný
plyn“ a tím skončil. František jej
přesnou dávku z palubních zbraní
sestřelil. Němec dopadl na letištní
plochu a explodoval. Tímto činem
se František proslavil, sázku však
nevyhrál a další příležitost mu život neposkytl.
Za jeho mimořádné výkony jej
18. září 1940 osobně dekoroval
předseda Polské exilové vlády
gen. Sikirski nejvyšším Polským
řádem „Virtuti Militari“. Ostatní
vyznamenání obdržel posmrtně,
i když byly návrhy na ně podány
za jeho života.
Ke konci září se u něj začaly projevovat příznaky fyzické, hlavně
však psychické vyčerpanosti.
Odpočinek odmítal. Dne 8. října
1940 při návratu z bojového letu
přešel do klesání, narazil do země
a zahynul. Příčina jeho pádu nebyla nikdy objasněna. Bylo mu
26 let.
Svůj věčný odpočinek sdílí se svými Polskými kamarády na malém
hřbitově v Northwoodu u Londýna. Poláci, oproti nám, na něj
nikdy nezapomněli. Zůstal s nimi
navždycky. Četař Josef František
zemřel, nepřítelem neporažen.
Splnil slova přísahy, které své
vlasti dal do posledního písmene.
Jeho rodiče byli za války vězněni.
Prezident Dr. Beneš jej povýšil
v roce 1941 do hodnosti npor. posmrtně.
Pozn.: O desátníku Vyhnisovi
v příštím roce.
Ing. Kloboučník,
člen Svazu letců ČR

Stručný přehled kulturních akcí
březen - duben 2016
Ples města a ZŠ Ronov
nad Doubravou
5. - 6.3.
Francouzská kuchyně
Posezení s harmonikou
7.3.
nejen pro seniory
19.3.
Josefovská tancovačka
20.3.
Skořápkovník
26.3.
Vodácký sjezd Chrudimky
velikonoční
26. - 28.3. Tradiční
speciality
Retro výstava
1. - 30.4.
v Chittussiho galerii
Odemykání Doubravy
1. - 3.4.
- oslavy 25. ročníku
2.4.
Country bál
6.4.
Aprílový koncert
Bramborové a pivní
8. - 10.4.
speciality
15. - 17.4. Velké zvěřinové hody
23.4.
Noční sjezd Doubravy
Rybářské závody
23.4.
na rybníku Nový
Cyklovýlet - Od pramenů
30.4.
Doubravy
30.4.
Pálení čarodějnic na hřišti
5.3.

6. týmů se sešlo k poměření sil na vánočním nohejbalovém turnaji v hale ZŠ Ronov nad Doubravou, který uspořádalo RSK.
Systém turnaje byl nastaven do jedné skupiny, ve které se střetl
každý s každým. Do semiﬁnále postoupily první čtyři týmy. Vítězové šli do ﬁnále a poražení hráli o 3 místo.
Po základní skupině vše odstar- lo opravdové drama, když domácí
tovalo utkání o 5. místo, ve kte- mužstvo RSK 1 otočilo ﬁnálové
rém porazili Žlebské Chvalovice utkání s mužstvem Vokurky Star- Starkoč - 2:0. Jak muže být o& koč - 2:1 (8:10, 10:8, 10:9) a poscaron;idný nohejbal se pře- sledním rozhodujícím míčem
svědčilo mužstvo RSK 2, které mohlo slavit vítězství v turnaji.
jasně vyhrálo základní skupinu, když prohrálo jediný zápas. Konečné pořadí:
Naopak druhé domácí mužstvo 1. RSK 1 (Petr Hazuka,
RSK 1 se do vyřazovacích bojů
Dušan Holas, Jan Klemák)
dostalo až posledním zápasem 2. Vokurky Starkoč
ve skupině. O ﬁnále se střetlo 3. RSK 2 (Marek Sádlík,
Jiří Šindelář, Martin Nesládek)
domácí RSK2 - Vokurky Starkoč
- 1:2 a ve druhém utkání RSK 1 4. Podhořany
- Podhořany - 2:1. O třetí místo 5. Žlebské Chvalovice
se utkali poražení RSK 2 - Pod- 6. Starkoč
hořany - 2:0. Finále potom nabídDušan Holas

pořádá město
U Vavřince
pořádá svaz žen
U Vavřince
pořádá Voku®ko
pořádají skauti
U Vavřince
Skauti, ČSŽ, Voku®ko
pořádají skauti
pořádají skauti
pořádá Sokol
U Vavřince
U Vavřince
pořádají skauti
pořádají rybáři
pořádají skauti
pořádají sportovci

Více informací o plánovaných akcích budou průběžně dodávány
prostřednictvím webových stránek, facebooku knihovna Ronov,
místního rozhlasového hlášení, plakátů apod.
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Kompletní dodávky střech
zaměření a rozpočet zdarma

• PRODEJ nemovitosti
• VÝKUP nemovitosti
• ODDLUŽENÍ nemovitosti
ČRS MO RONOV NAD DOUBRAVOU
pořádá a srdečně zve na

TRADIČNÍ
RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY
RYBÁŘŮ I NERYBÁŘŮ NA RYBNÍKU „NOVÝ“
V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU

23. dubna 2016
Závodník nemusí být členem ČRS!!!
Souběžně probíhají i závody pro děti do 15 let.
Propozice budou s předstihem zveřejněny
na webu www.rybarironov.cz
Prezentace a losování startovních míst 5:30 - 6:55 h.

START 7:00 h.

Hodnotné ceny, občertvení zajištěno!

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

RONOVSKÝ BÁL
který se uskuteční

5. března 2016 od 20 hodin
v tělocvičně ZŠ Ronov n. D.
hudba BŘEZOVANKA
předtančení - mažoretky Rondo
Standardní a latinské tance - Taneční škola BESTA Chrudim
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Blanka Moravcová Váš makléř pro tuto lokalitu

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

