Městečko na dlani
Zpravodaj Ronova nad Doubravou, Mladotic a Moravan

SLOVO

STAROSTY

Z roku 2016 nám čas ukrojil
téměř čtyři měsíce. Jaro nám
neúprosně klepe na dveře
a ti, kdo mají zahrádky, se
těší z prvních rozkvetlých
kytiček. Začíná úklid před
nadcházející sezonou. Jarní práce začaly i na městě.
K čistotě by měly přispět
i nově nainstalované odpadkové koše.
Stejně jako v loňském roce,
tak i letos se budeme snažit
naše město udržet posekané
a čisté. Oproti předešlému
roku na údržbu máme méně
lidí. Je to dáno malou mírou
nezaměstnanosti a přísnějšími podmínkami ze strany
úřadu práce, kde o tyto lidi
žádáme. To, jak vypadá
naše město, však nezáleží
jenom na zaměstnancích
městského úřadu, ale především na Vás. Je třeba přestat rozlišovat vaše a naše,
protože město je nás všech.
Chtěl bych tedy poděkovat
všem, kteří se starají o předzahrádky, přestože jsou
na pozemcích města.
V průběhu dubna bychom
měli dokončit práce na parku tak, aby se nám konečně
zazelenal. Na nový park si
začínáme zvykat a jsme potěšeni, že ohlasy jsou většinou příznivé. Rádi bychom
do budoucna ještě doplnili
několik laviček a odpadkových košů.
Pro letošní rok připravujeme projekty na rekonstrukci chodníků ulic Nádražní,
Svatokřížská a chodník
v uličce ke školce. To,
jestli budou tyto projekty
realizovány, bude záležet
na úspěšnosti podání žádosti o dotaci.
Pokračujeme i v přípravě
podání žádosti o dotaci
na kanalizaci. Od společnosti Vak Chrudim a.s. jsme
odkoupili stávající ČOV,
takže tato infrastruktura je
v současné době kompletně ve vlastnictví města.
Na provozování se zatím
nic nemění. I nadále stočné
bude vybírat VaK Chrudim
a.s. za stejných podmínek
jako doposud.
pokračování na str. 3
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25. ročník Odemykání Doubravy
Tato již tradiční událost započala po vzoru jiných podobných akcí na českých řekách
v roce 1992. Tehdy jsme jezdili v úseku Ronov – Žleby
a na řeku vyrazilo pouhých
šest vodáků. Velký obrat nastal, když se nám podařilo
zajistit povolení k vypouštění
VD Pařížov. Dnes díky tomu
počet vodáků sahá, podle počasí, k několika stovkám a tato
akce patří mezi největší V ČR.
Letošní 25. ročník jsme zahájili již v pátek a to Retro výstavou pořádanou společně s Volnočasovou komisí VoKu®Ko
a Českým svazem žen Ronov
a na kterou se rozhodně stojí

za to přijít podívat. Sobotní
mrazivé ráno a modrá obloha
nám napovídala slunečný den
a s tím i hojnou účast. Během
dopoledne se na Pařížov nad
most sjížděli vodáci ze všech
koutů ČR. Dostavili se i kamarádi vodáci ze Slovenska,
Polska, Maďarska a k našemu
překvapení též i z daleké Anglie.
Kolem desáté hodiny mezi nás
přišel Dědek Doubravák, který symbolickým otočením klíče celou sezónu na Doubravě
zahájil a pan hrázný Jiří Horský mohl započít vypouštění
přehrady postupným navyšování průtoku až na konečných

9000 l /s. Mezitím Pařížov
začínal být v obležení vodáků, kteří už netrpělivě čekali,
až se koryto zcela naplní. Již
na samotném startu docházelo
k několika zvrhnutím a nedobrovolným koupelím v ještě
pořád v chladné vodě.
Celá plavba probíhá nádherným údolím až do Mladotic
poměrně svižně. Po zastávce a doplnění energie, se
však řeka začíná zařezávat
i do hlubšího údolí, přibývá kamenů a vodácký terén
v tomto úseku bývá pro některé vodáky nad jejich síly.
Po velice krátkém odpočinku
v laguně totiž přichází tzv.
Čochtanův ráj v podobě Martinských kamenů. Že se jedná
o velice atraktivní úsek svědčí
i množství diváků suchozemců, kteří přihlížejí nNedobrovolnému zaplavání si spousty
vodáků a sem tam i zničení
nějaké té lodičky. Peřeje poté

pomalu ztrácí na síle, jedno
sklouznutí po splavu u sv.
Martina a už se nacházíme
v Ronově. Zde nás čeká splav
V Podzámčí, průjezd bažantnicí a cíl u klubovny skautů.
V sobotu večer jsme pak
pro návštěvníky uspořádali
v penzionu ve Žlebské Lhotce Vodácký country bál, kde
na účastníci čekala bohatá tombola, kapela Wyrton
a velmi příjemné překvapení
v podobě skupiny bubeníků
Blabuburo, kteří celý bál oživili a roztančili originálními
rytmy africké hudby.
Neděle již byla ve znamení
volného splutí.
Během celého víkendu proplulo naší Doubravou okolo
2000 vodáků a celou akci zajišťovalo 55 dobrovolníků.
Již tradičně nám pomáhali
členové SDH Ronov, kteří
zajišťují bezpečnost vodáků
u Martina, SDH Mladotice,

mající na starost občerstvení
ve své zbrojnici, SDH Kněžice a Žleby, zajišťující parkování a řízení dopravy. Za to
jim patří velké dík. Bohužel se
však v Ronově najdou i takové organizace, kteří tuto akci
využívají pouze pro svůj prospěch.
Co se týče organizace, abychom mohli tuto akci uspořádat, začínáme vyjednávat
povolení už koncem listopadu
předcházejícího roku žádostí na Povodí Labe HK s.p.
a přes Pardubický kraj, který
zajišťuje vydání rozhodnutí
o manipulaci na VD Pařížov
za souhlasu 26 účastníků vodoprávního řízení. Dále také
jednáme s dopr. insp. a odborem dopravy v Chrudimi a též
musíme zajistit louky pro parkování a zázemí pro vodáky.
S vodáckým AHÓJ
František Zvěřina
- vedoucí střediska

RONOVŠTÍ RYBÁŘI OSLAVÍ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLKU
Místní organizace Českého
rybářského svazu Ronov nad
Doubravou připravuje pro
širokou veřejnost oslavy 140
let od založení, resp. od první písemné zmínky o místním
rybářském spolku.
Oslavy proběhnou 25. června
2016 na náměstí v Ronově
nad Doubravou za přispění
Města Ronov nad Doubravou. V rámci oslav si návštěvníci budou moci prohlédnout
prezentaci místní organizace
Českého rybářského svazu Ronov nad Doubravou
od historie po současnost.
Nebude chybět ani občerstvení se zaměřením na rybí
speciality, v jednání je i stánek s prodejem rybářských
potřeb. Pamatováno bude
i na nejmladší návštěvníky, na děti. Ke 140. výročí

bude vydána také omezená
série upomínkových odznaků, kterou si návštěvníci budou moci zakoupit. Výtěžek
z prodeje bude využit pro
činnost našeho kroužku mladých rybářů.
Kulturní
součástí
oslav
bude multižánrový festival
Doubravská struna, který tentokrát proběhne na velkém
pódiu také na náměstí. Stejně
jako v předchozích ročnících
vystoupí kapely napříč žánry.
Návštěvníci si budou moci
vybrat z nabídky od folku
přes irskou hudbu až po rock.
Zatím jsou potvrzeny kapely
TRDLO,
STRUNOVRAT,
DĚDKOVY BLECHY, SHANNON a BROKEN POVŘÍSLO. Přesný doplněný
program oslav včetně všech
účinkujících bude s předsti-

hem uveden na plakátech,
webu i vývěsce MO ČRS
Ronov n. D. Díky sponzorům bude celá akce a přede-

vším vstup na multižánrový
festival Doubravská struna
zdarma.
Za místní organizaci České-

ho rybářského svazu Ronov
n. D. Vás všechny k návštěvě
srdečně zve Václav Sýkora,
předseda MO
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DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Návštěva u hasičů
Jak už bývá každým rokem zvykem, i letos jsme 8. 3. 2016
navštívily místní sbor dobrovolných hasičů. Akce je pořádána
v rámci preventivní výchovné činnosti.
Pro děti byl díky paní Bahenské, Daruové, Labutové, Tužinčinové a pánům: Bahenský, Daru, Dudek, Labuť st., Tužinčin
a Zajíc připraven bohatý program.
Akci zahájil p. Labuť st., starosta SDH. Poté děti zhlédly
prezentaci hasičské techniky a mohly si prohlédnout prostory
hasičské zbrojnice. Čekala je i ukázka vybavení a prohlídka
interiéru zásahového vozidla. Kdo chtěl - mohl si vyzkoušet
oblečení. Zajímavá byla i beseda o nebezpečí požáru v domácnosti. Dětem se pobyt u hasičů líbil, odnesly si spoustu zážitků.
Jako vždy napekla p. Bahenská dětem cukroví, které jim tolik
chutná. Všem, co nám zajistili krásné dopoledne, moc děkujeme. Děkujeme i za velké množství dárků - nejen sladkostí, ale
i výtvarného materiálu. Děti se zúčastnily na základě poznatků
výtvarné soutěže „Požární výchova očima dětí“. Budeme se těšit na další milé setkání v r. 2017.

na dlani

TECHNOhrátky 2016 ve Středním
odborném učilišti plynárenském Pardubice
Druhé
letošní
zastavení
TECHNOhrátek se uskutečnilo ve středu 17. února 2016
ve Středním odborném učilišti
plynárenském Pardubice, kde
se 122 žáků 7. a 8. tříd ZŠ (výjimečně 9. třídy) seznámilo se
skutečně „třaskavým“ prostředím i zajímavými technickými
obory. Akce se zúčastnili žáci
z osmi základních škol: Heřmanův Městec, Chrast, Ronov nad
Doubravou, Rosice, Řečany nad
Labem a tří škol pardubických –
Benešovo náměstí, Ohrazenice,
nábřeží Závodu míru.
Z naší školy Ronov nad
Doubravou se této akce účastnilo 13 žáků 7., 8. a 9. třídy, kteří
si během dne měli možnost vyzkoušet na stanovištích například
odizolování vodiče a zhotovení
očka pro vodivý spoj, pájení
víčka na měděnou trubku pro
zhotovení píšťalky a poté celé
dokončení píšťalky zalisováním
plastu a nalepením loga, poly-

fúzní svařování, měření tlaku
pomocí U manometru i tlakovou zkoušku třívrstvého komínu
spolu se zapálením dýmotvorné
směsi.
Akci zahájili organizátoři
v jídelně škol přivítáním hostů,
mezi které patřil například primátor města Pardubic Martin
Charvát, ředitel krajského Úřadu práce Petr Klimpl a ředitelka
Krajské hospodářské komory
Eva Malinová. Ředitel školy pan
Mgr. Martin Valenta seznámil
krátce žáky s obory školy a možností studia. Poté se žáci rozdělili na stanoviště a začali plnit
praktické úkoly. V odpoledních
hodinách se opět všichni sešli
v jídelně školy. Nabyté poznatky
uplatnili ve vědomostním kvizu,
ve kterém je čekaly otázky různé
obtížnosti z jednotlivých oborů
nebo odkrývání číselně zakódovaných obrázků různých přístrojů a zařízení. V této části si
vedli nejlépe žáci Základní školy

Úspěch ve výtvarné soutěži

11. 3. 2016 zhlédly děti
v MŠ velmi poučné divadelní
představení: „Jarní kočička“

Po uzávěrce minulého čísla nám přišla příjemná zpráva
z vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „ ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA PARDUBICKÉHO KRAJE.“
Této
soutěže se zúčastnilo 7 dětí
z naší MŠ a zaslané výtvarné práce jsou hodnoceny v internetovém hlasování, kde se
umístila Veronika Hamrlová se
svými obrázky na 3. a 4. místě,
Apolenka Smolová na 7. mís-

tě a Rudolf Brynych a Daniel
Kovář na 13. a 15. místě z 332
zaslaných prací v kategorii
do 6 let. Dále dvoukolová odborná porota rozhodla o finalistech a Anežka Kadlečková
se umístila se svým obrázkem
„Daňčí rodina“ v Top 10 v kategorii od 7 do 10 let. Za svoji
práci byla oceněna diplomem
a drobnými dárky. Všem našim
dětem gratulujeme.
J.Ševčíková

Ve dnech 17., 18., a 21. 3. 2016 proběhly na jednotlivých
odděleních „Velikonoční besídky“. Děti s učitelkami připravily
dárky, přáníčka a vkusně vyzdobily třídy. Odpoledne zpříjemnily svým nejbližším přednesem básní, zpěvem písní, scénkami
a tanečky. 18. 3. navštívily nejstarší děti Dům s pečovatelskou
službou, aby předáním drobných dárečků a přáníček popřály
zde přítomným občanům hezké Velikonoce. Za kulturní vystoupení byly odměněny sladkostmi.

Vítání jara
22. 3. 2016 – vynášení Moreny, která symbolizovala odchod
zimy a vítání jara. Je to západoslovanský lidový zvyk pocházející z předkřesťanské éry. Jeho ústředním prvkem je slaměná
figura oblečená v ženských šatech. Říká se jí Morena, Morana,
Marzana, Mařena, Smrtka nebo Smrtholka. Na každém oddělení vyrobily p. učitelky s dětmi tyto figury a společně jsme je
hodily do řeky Doubravy, kde jsme se rozloučily básničkami
a písničkami se zimou.

Světový den vody
Na vyhlášený Světový den vody – 22. 3. 2016 – dali rodiče dle možností svým dětem modré oblečení. Povídaly jsme si
o významu vody a došly k závěru, že množství a kvalita vody
může měnit nejen životy a živobytí lidí, ale dokonce celé společnosti.
7. 4 .2016 navštívilo MŠ divadélko s pohádkou: „Chytrá Horákyně“
Za kolektiv MŠ Jana Svobodová
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Chrast. Největší zručnost při řešení manuálních úkolů naopak
prokázali školáci ze Základní
školy Rosice u Chrasti. Oba vítězné týmy si tak odvážely společným autobusem hlavní ceny
v podobě tradičních ovocných
dortů. Naši žáci obsadili 4 místo.
Součástí
TECHNOhrátek
byly také prezentace významných zaměstnavatelů a sociálních
partnerů učiliště. Žákům představila společnost RWE mj. svůj sti-

pendijní program a plynárenské
firmy Vipsgas a Ricomgas své
zázemí. Informace o Cechu topenářů a instalatérů ČR podal jeho
ředitel Bohuslav Hamrozi.
Více informací o projektu
TECHNOhrátky a fotografie
z této akce můžete najít na stránkách
www.klickevzdelani.cz/
technohratky.
Mgr. Marie Kořínková

Twirlerky z ronda se zúčastnily
mistrovství evropy!
Ve dnech 24. – 27. 3. 2016
se v italském letovisku Lignano Sabbiaddoro konalo Mistrovství Evropy v twirlingovém
sportu. Oproti dalším evropským státům jsme v twirlingu stále ještě nováčci, i přes
to však česká reprezentace
přivezla nádherná umístění.
Nejen Českou republiku, ale
i Ronov nad Doubravou a Mažoretkovou a twirlingovou
skupinu Rondo reprezentovaly dvě závodnice. Ty musely
nejprve složit výkonnostní
zkoušky a získat nominaci
z Mistrovství České republiky.
Z prvního místa se v dětské
kategorii nominovala Radka
Šindelářová, která v twirlingu
závodila úplně poprvé. Mezi
evropskou konkurencí obsadila krásné 14. místo v disciplíně X-strut. Jana Petrowská
postoupila na evropskou soutěž z bronzové příčky v kategorii junior mladší s jejím
rytmickým tanečním sólem.
V Lignanu získala skvělé 18.

místo z 26 soutěžících z 12
evropských států. Děvčatům
děkujeme za skvělou reprezentaci nejen ČR, ale i našeho
malého městečka a blahopřejeme ke krásným sportovním
výkonům.
Za Mažoretkovou
a twirlingovou skupinu
RONDO Aneta Poláková

Tradiční aprílový koncert
s folklorní muzikou Šmidlata Pardubice
Středa 6. dubna 2016 patřila lidové hudbě. Naším milým
hostem bylo šest mladých muzikantů, kteří se folklóru věnují již od útlého věku. Dětství
prožili ve známém folklorním
souboru Radost. Nyní založili vlastní muziku pod vede-

ním houslisty Tomáše Dostála
a tvoří instrumentální sekci
národopisného souboru Kohoutek, s nímž reprezentují český
folklór po celém světě.
První dubnovou středu zavítali na celodenní návštěvu
do Ronova nad Doubravou.

Dopoledne koncertovali pro
žáky první, čtvrté a páté třídy
a pak ve svátečních krojích
z Chrudimska a s písničkami
prošli základní školou a v každé třídě zazpívali 2-3 písničky a odpovídali na případné
dotazy. Vyvrcholením celého
programu bylo odpolední vystoupení v zasedací síni městského úřadu, která se proměnila
v koncertní sál. Žáci druhého
stupně ZŠ pod vedením paní
učitelky Mgr. Ivy Trnkové namalovali překrásné obrázky
s folklorní tematikou a vyzdobili jimi celý sál. Na odpoledním koncertu vystoupili žáci
hudebního oddílu TJ Sokol ze
třídy K. Andršové, K. Raise a J.
Hájka. Předvedly se také děti
z hudebního kroužku mateřské
školy, které si zazpívaly společně s muzikanty čtyři písnič-

ky z Chrudimska a Čáslavska.
Druhá polovina koncertu patřila folklorní muzice Šmidlata
Pardubice. V jejich podání zazněly především písničky z východních Čech. Výborná muzika, vtipné i poučné průvodní
slovo a překrásné kroje (kopie
dle originálů z chrudimského
muzea) nás přenesly do světa
našich předků, kteří žili v před
více než dvěma sty lety. Musím
se přiznat, že já sama jsem byla
překvapená, jak obrovský zájem celodenní projekt vyvolal.
Hodně lidí využilo možnost si
po skončení koncertu koupit
CD. Všichni odcházeli domů
v povznesené náladě.
Chtěla bych poděkovat všem,
kteří se na přípravě koncertu podíleli a všem, kteří jeho
uskutečnění umožnili.
Mgr. Kateřina Andršová
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ZUŠ Heřmanův Městec
slaví 20 let od svého založení
Srdečně zveme širokou veřejnost na velkolepé oslavy 20.
výročí založení naší ZUŠ, která je mj. zapojena i do celostátní
akce: Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, OSA.
Zcela ojedinělé slavnosti se uskuteční už za necelé dva měsíce ve dnech 20. a 21. května na několika místech v Heřmanově Městci: na náměstí před ZUŠ, v prostorách kolem budovy ZUŠ nebo
v synagoze. Sobotní ráno započne slavnostním průvodem žáků
v kostýmech a jejich učitelů. Součástí oslav budou nejrůznější
workshopy a další bohatý doprovodný program – včetně stánků
různého zaměření, anebo prodeje reklamních předmětů. Kromě
pedagogů, současných žáků i absolventů vystoupí rovněž řada
známých osobností nejen z hudebního, ale i uměleckého světa.
Na jednom z prvních míst je třeba uvést významného představitele baletního umění, choreografa, ale i činoherního, filmového
a televizního tvůrce - pana Vlastimila Harapese, který je dnes
právem počítán mezi evropskou baletní elitu. Za oblast hudby
populární přijal naše pozvání zpěvák se zálibou v jazzu, swingu,
funky a bluegrass stylu - Ondřej Ruml, který je současně i vedoucím jazzového oddělení na pražské konzervatoři. Aktuálně vystupuje s František Kop Quartetem a BeatBurger Bandem. Korunou
hlavního programového sobotního večera v heřmanoměstské synagoze bude bezesporu slavnostní produkce Orchestru Atlantis
a Atlantis collegia, které je tvořeno užším výběrem sólistů členů
tohoto orchestru. V čele stojí umělecký vedoucí Vítězslav Podrazil, někdejší asistent dirigenta opery Národního divadla v Praze.
V současnosti tvoří velkou část repertoáru zmíněných souborů
jak duchovní hudba starých mistrů (J. S. Bach, G. Fr. Händel,
A. Vivaldi, W. A. Mozart....), tak díla soudobých autorů (např.
Max Stern - Izrael, Kazuhiko Hattori - Japonsko, Karel Janovický - Velká Británie, Lukáš Sommer nebo Radek Menoušek - ČR).
Program slavností bude tedy co do záběru a zaměření žánrů velmi široký a máme se tedy rozhodně nač těšit. 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.
Rádi bychom Vás pozvali i na další hudební počiny, mezi kterými bude zaujímat zcela zvláštní místo koncert naší ronovské
pobočky ZUŠ Heřmanův Městec s názvem „Májové muzicírování“, na kterém se představí žáci a učitelé 10. května od 16.30 hod.
v Zasedací síni místního Městského úřadu. Na pódiu se vystřídají
mladí interpreti, jak se sólovými skladbami, tak v komorních obsazeních, přičemž tečku za koncertem vytvoří početný vokálně-instrumentální soubor.
V neposlední řadě bychom Vás rádi upozornili na vystoupení
našich malých i mladých muzikantů v mateřských a základních
školách na všech pracovištích ZUŠ Heřmanův Městec, přitom
v Ronově nad Doubravou se tato akce zrealizuje v jídelně ZŠ 17.
května v ranních hodinách ve dvou vlnách – pro mladší a starší
děti. 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 v pátek 27. května. Budeme se těšit na vaši hojnou účast!
V sobotu 2. dubna měli zájemci možnost zhlédnout zcela ojedinělou vernisáž výtvarného oboru ZUŠ, která se zrealizovala
v Městské galerii Třemošnice a jež nabízí pro vystavené práce
příjemné prostředí. Dle návštěvnosti sklidila veliký úspěch, a tak
tímto děkujeme nejen žákům a rodičům, ale i naší pedagožce výtvarnici - Mgr. Janě Pirklové.
Široké spektrum aktivit ZUŠ pak úspěšně dotváří taneční soubor z Třemošnice, který navštěvují i žáci z Ronova nad Doubravou. Pod vedením sl. Terezy Jarošové se zúčastnil 2. dubna 2016
taneční soutěže ve Ždáru nad Sázavou, kde dosáhl famózních
úspěchů: TS Ready – Sněženky a machr – 2. místo, TS MegaReady – Hoštice – 3. místo TS Sečet dancers – Zima, zima (nejmenší
v kategorii) – 7. místo, TS Fresh - Fairy dance – dokonce 1. místo! Upřímně gratulujeme!!
Více informací na www.zushm.cz a na Facebooku ZUŠ Heřmanův Městec.
Za ZUŠ Ronov nad Doubravou Radek Menoušek
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Retro výstava, aneb takhle jsme žili, vzpomínáte?

V pátek 1. dubna byla zahájena v galerii Antonína Chittussiho, tak trochu netradiční výstava, na které si všichni přítomní
připomněli atmosféru starých

časů na vlastní kůži. Na retro
vlně se nesl i doprovodný program vernisáže. Na zahradě bylo
pro příchozí připraveno malé
občerstvení a k poslechu zahrál

Dětské maškarní
odpoledne v Mladoticích
Dne 27. 2. 2016 se v Mladoticích konalo „Dětské maškarní
odpoledne“. Tuto akci si užili
všichni účastníci, jak dětská, tak
i dospělá část. Jako vždy byly
připraveny pěkné a zábavné

soutěže a hezké ceny v tombole,
která byla vyhlášena na závěr.
Už se těšíme, až se zase sejdeme.
Děkujeme SDH Mladotice
a paní Frýdové za organizaci.

ZUŠ Band orchestr Čáslav několik známých skladeb.
Hlavní část instalace tvoří
repliky téměř kompletně zařízených pokojů, včetně spotřebičů,

užitných předmětů a dobových
doplňků. Expozice jistě každému
připomene nejsilnější okamžiky,
legendární výrobky a život před
rokem 1989. Tato výstava sice
představuje návrat do minulosti,
ale je také velkým krokem „kupředu“. Poprvé v historii spolkové činnosti našeho města zde
totiž proběhla perfektní týmová
spolupráce s oddílem Volnočasové Kulturní Ronovské Komise
(VoKu®Ky), Svazu žen a Skatů.
Celá výstava je věnována k 25.
výročí odemykání řeky Doubravy. Všem, kteří zapůjčili retro
předměty a zapojili se do tohoto
společného projektu, patří velký
dík. Výstava je volně přístupná
od pátku do neděle (11.00 až
16.00 hodin) a to do 1. května.
Všichni jste srdečně zváni.
VoKu®Ko, Svaz žen a Skauti

Posezení s harmonikou
Dne 7.4.2016 uspořádala
ZO ČSŽ v Ronově nad Doubravou druhé „Posezení s harmonikou“, které se tentokrát konalo v Hospůdce U Vavřince,
z důvodu snadného přístupu
bez schodů.
Tak jako v loňském roce, šlo
o setkání dříve narozených, kterým harmonikář, pan Stanislav
Mrázek, hrál lidové písničky.

Pro přítomné bylo zajištěno
a přichystáno malé občerstvení.
Nás, jako organizátorky akce
velmi potěšilo, že mezi nás
přišli i občané z místních částí
Ronova, a to z Moravan.
Rády věříme, že se tato
akce veřejnosti líbí a těšíme
se na další setkání.
Za ZO ČSŽ Jana Sýkorová

Přehled kulturních akcí
v Ronově n. D. květen - červen 2016
30.4.

Cyklovýlet od pramene Doubravy
pořádají skauti

30.4.

Pálení čarodějnic
pořádají sportovci

7.5.
7. – 8.5.
12.5.

Zkoušky psů na myslivně
pořádají myslivci
Speciality na grilu
U Vavřince
Cvičné střelby pro myslivce
pořádají myslivci

13. – 15.5.

Italská kuchyně
U Vavřince

21.5.

Jarní fichtl sraz
pořádají skauti

21. – 22.5.
25.5.
3. – 5.6.
5.6.
5.6.

Národní šampionát mažoretek
pořádá město
Beseda nad knihou Bílek s Václavem Suchým
pořádá knihovna
Otevírání zahradního posezení
U Vavřince
Modrá stuha
pořádají skauti
Vodnické putování
pořádá VoKu®Ko

10.6.

Noc kostelů – kostel sv. Vavřince Ronov n. D.
kostel sv. Vavřince

25.6.

Oslavy k 140. výročí založení organizace
pořádají rybáři

25.6.

Běh naděje
pořádá Sokol

25.6.

Rybí speciality
U Vavřince

Více informací o plánovaných akcích budou průběžně dodávány prostřednictvím webových stránek, Facebooku, místního
rozhlasového hlášení, plakátů apod.
Hospůdka U Vavřince p. Milan Rek - tel. 721 886 146

Ronovská tajenka
V týdnu od 18.3.2016 do 25.3. 2016 uspořádala ZO ČSŽ v Ronově nad Doubravou druhou „Ronovskou tajenku“, text byl zaměřen na pranostiku vážící se k přicházejícímu jaru. Celkem se
zúčastnilo 42 dětí.
Z toho: 1. stupeň ZŠ – 32 dětí
2. stupeň ZŠ – 10 dětí
A zde máme vylosované výherce:
1. stupeň: 1. místo – Karolína Neradová 2.B
2. místo – Tereza Kosinová 2.A
3. místo – Simona Čevelová 4. třída
2. stupeň: 1. místo – Nela Bochníčová 5. třída
2. místo – Kristýna Čárná 5. třída
3. místo – Jaroslav Šmíd 7. třída
Za ZO ČSŽ Jana Sýkorová

Prokračování SLOVA STAROSTY
pokračování ze str.1
Abychom nemuseli vynakládat
finanční prostředky, odprodali
jsme této společnosti části vodovodu, které z doby privatizace
zůstaly ještě v našem majetku.
Žádost o dotaci bude podána až
na podzim. Do té doby budeme muset upravit ještě projekt.
Úprava se týká změny z jednotné kanalizace na oddílnou, protože pouze ta je dotačně podporována. Je třeba si uvědomit, že
bez kanalizace je budoucí rozvoj našeho města nemyslitelný
a vzhledem k zákonu o vodách
nebude ani možné odpadní vody
vypouštět do povrchových tak,
jako se děje nyní.

Na závěr bych se chtěl ještě
zmínit o rekonstrukci vstupu
do školy. K této rekonstrukci jsme přistoupili proto, aby
naše děti vyrůstaly v esteticky pěkném, čistém prostředí.
Pokud jsou lidé takto ovlivňováni od dětství, berou to
v dospělosti za samozřejmost
a následně se snaží pěkné prostředí dál udržet a rozvíjet.
Doufám, že tuto změnu přivítají nejenom učitelé a žáci, ale
i rodiče a všichni návštěvníci
školy.
Pěkné jaro mnoho slunečních
dnů a dobrou náladu.
Váš starosta
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KOUTEK NA HRANÍ
V každém čísle Městečka
se vám snažíme přiblížit dění
v Koutku na hraní pro rodiče
s dětmi, který funguje od listopadu 2015 v Chittussiho galerii.
V Koutku se nevěnujeme
pouze dětem, ale snažíme se
myslet i na maminky, protože
i ty si naši pozornost zaslouží.
A tak vzniklo jakési pravidlo,
kdy se každý měsíc snažíme
vymyslet nějakou „akci“ právě
pro ně.
V prosinci 2015 jsme začali posezením s kosmetičkou
Lenkou Volencovou Čechovou,
která nás zdarma nalíčila a seznámila s výrobky kosmetiky
Mary Kay.

V lednu 2016 jsme si mohli nechat zpracovat analýzu
složení těla od paní Lucie
Mátlové. Dozvěděli jsme se,
jak dodržovat pitný režim, jak
nastartovat metabolismus, jak
vyčistit tělo apod.
V únoru nám pak fyzioterapeutka Marcela Míšková poradila, co dělat, aby tělo nebolelo. Už víme, jak ulevit zádům,
která nás bolí od nošení dětiček, jak se správně ohýbat, jak
používat hole na nordic walking atd.
V březnu to byla opět kosmetika, tentokráte LR a představila nám ji paní Eva Filipová. Dozvěděli jsme se více

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

PROGRAM NA KVĚTEN

otevřeno vždy od 9:00 do 11:30 hod.
út 3. 5. - Děláme bublinky
Pro maminky – Lenka Čechová – kosmetika Mary Kay
o účincích Aloe Vera a mohli
jsme si některé výrobky vyzkoušet.
V dubnu se nám sešly rovnou tři akce pro maminky!
Tou první byla 5. dubna paní
Monika Janečková z vlasového
ateliéru Kovářov, která poradila s účesy a péčí o vlasy. Kdo
chtěl, mohl si vyzkoušet praktickou ukázku.
14. dubna nám přišla blíže přiblížit spolek SportKids
pro děti a mládež paní Barbora Bartóková. Spolek působí
v Třemošnici a zabývá se např.
příměstskými tábory nebo dětskými skupinami – tj. zařízení,
poskytující pravidelnou péči

o dítě od 1 roku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.
Tyto drobné akce pro maminky se nám osvědčily a mají
pozitivní ohlasy. Proto se budeme snažit v nich pokračovat
i nadále. Tipy a nápady na podobné akce jsou vítány!
Aktuální program Koutku,
včetně akcí pro maminky, můžete zhlédnout na našich fcb
stránkách www.facebook.com/
kouteknahrani, popřípadě je
vyvěšen v místní knihovně.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Leona a Jitka

Druhý ročník ronovského Skořápkovníku
Jako předzvěst blížících se
velikonočních svátků jsme v neděli 20. března na pěší zóně
před stavebním úřadem ozdobili
velikonoční strom. Bříza, která
se téměř na tři týdny proměnila v Ronovský Skořápkovník
zkrášlila naše město již podruhé. Vyfouklá vajíčka se nám
podařilo shromáždit především
díky velké pomoci dětí ze základní i mateřské školy a dětského koutku. Celkem jsme
od nich obdrželi 298 kraslic
a za to velmi děkujeme.
V průběhu celé akce byl
zajištěn doprovodný zábavný
program pro nejmenší v podobě velikonoční dílny, soutěží a malování na obličej. Děti
měly možnost nazdobit si upečený perníček, který si odnesly
domů, nebo ochutnaly s rodiči
přímo na místě.
V letošním roce jsme si sčítání výdutků usnadnili. Založili
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jsme knihu s názvem Ronovský
Skořápkovník, do které se každý účastník akce zvěčnil zapsáním počtu donesených kraslic.
Nechybělo ani stylové občerstvení, točilo se zelené pivo,
grilovaly se domácí klobásy
a prodával se domácí turistický
salám z vlastní výroby fy „Šou-Rek“.
K dostání bylo
i několik druhů
moučníků
a sladkého pečiva
v podobě jidášů,
koláčků a jiných
velikonočních
specialit. Dědečkové,
tatínkové
a synkové zde
měli
možnost
zakoupit si pomlázky z proutí,
které upletl pan
Bohuslav Kosina z Ronova nad

Doubravou. Prodávali jsme
velikonoční dekorace, mašle,
zajíčky i petrklíče.
Po celé odpoledne nás provázelo chladnější počasí, které
připomínalo více zimní měsíce,
než začátek jara. Pevně doufáme, že právě zima byla důvodem
nižší účasti. Všem návštěvníkům,
kteří nás přišli podpořit a spo-

lečně s námi přivítali blížící se
Velikonoce, děkujeme. Na závěr
vám můžeme s velkou radostí
oznámit, že loňský vaječný kraslicový rekord byl překonán. Celkem se nám podařilo na Skořápkovník navěsit 456 vajíček tedy
o 193 více, než v roce 2015.
… tak za rok na viděnou vaše
VoKu®Ko.

čt 5. 5. - Vytvoříme srdíčko pro maminku
út 10. 5. - Papírové koule
čt 12. 5. - Vytvoříme si papouška
út 17. 5. - Hrajeme na sochy
čt 19. 5. - Malujeme na kamínky
út 24. 5. - Házíme kroužky
Pro maminky – manikůra
čt 26. 5. - Vytvoříme si berušku – zápich
út 31. 5. - Větráme se na zahradě
Těšíme se na Vás Leona a Jitka

Tvořivé odpoledne v DPS a MDŽ
Jako správné ochránkyně zvířat a přírody se ukázaly členky Volnočasové Kulturní Ronovské Komise (VoKu®Ko). V únoru navštívily dům s pečovatelskou službou za účelem tvořivého odpoledne.
Na programu bylo zhotovení jednoduchých krmítek pro drobné
ptactvo. Zvládli to všichni, i ti co hůře vidí. Velkým pomocníkem byl
Tomášek Doležal, který přítomným zarecitoval a pomáhal při samotné výrobě krmítek. S výsledkem byli všichni spokojeni a někteří si
svůj výtvor odnesli domů, aby jej zavěsili na okenní parapet, nebo
na malý „skořápkovníček“ před domem s pečovatelskou službou.

O měsíc později se v domě s pečovatelskou službou slavil Mezinárodní den žen. Tento svátek patří mezi nejoblíbenější a ani letošní
rok nebyl výjimkou. Oslava se konala 9. března a o hlavní program
se zasloužila členka komise Mgr. Barbora Mrázková se svými žáky.
Společenská místnost, která byla zaplněna téměř do posledního místa, se během chvíle proměnila v malý hudební sál. Děti zahrály a zazpívaly známé lidové i trampské písně. Na závěr velmi povedeného
koncertu předaly přítomným dámám květinu, která již po několik
desítek let symbolizuje tento den. Slavnostní odpoledne bylo zakončeno milým posezením u kávy s občerstvením.

Městečko

Společenská kronika
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Usnesení z 11. jednání zastupitelstva
města Ronov nad Doubravou
konaného dne 10. 03. 2016

Narodili se:
Josef Kuchař, Ronov n.D. 137
Eliáš Forman, Ronov n.D. 352
Anna Skokanová, Ronov n.D. 462

Zastupitelstvo města po projednání
A / Bere na vědomí
č. Z - 137/11/2016 informaci o činnosti rady města od 10. jednání zastupitelstva města

Životní jubileum oslavili:
Hana Klečková, Ronov n.D. 448
Jaroslava Kodrlová, Ronov n.D. 383
Antonín Pospíšil, Ronov n.D. 409
Josef Karlík, Ronov n.D. 389
Miloslava Zemanová, Mladotice 37
Josef Čálek, Ronov n.D. 144
Jiřina Němcová, Ronov n.D. 207
Anna Souradová, Ronov n.D. 232

75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
85 let
90 let
94 let

Diamantovou svatbu v kruhu rodinném oslavili
Karel a Marie Merclovi, Ronov n.D. 218
Zemřeli:
Karel Tomášek, Ronov n.D. 259 ve věku 69 let
Miloslava Klápová, Ronov n.D. 375 ve věku 86 let
Jaroslava Zvěřinová, Ronov n.D. 369 ve věku 75 let
Marie Semrádová
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D. za blahopřání, dárek a květinu
k mému životnímu jubileu. Zároveň děkuji p. Růžičkové a p. Pavlíkové za milou návštěvu.
Hana Klečková
Děkuji MěÚ a SPOZ za dárek
k mým 75. narozeninám a členkám
SPOZu pí Růžičkové a pí Semrádové
za velmi milou návštěvu.
Antonín Pospíšil
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově n.D.
za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu. Současně děkuji
členkám SPOZu za milou návštěvu.
Josef Karlík
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově
n.D. za blahopřání, květinu a dárek
k mým narozeninám. Také děkuji
za návštěvu pí Růžičkové a pí Semrádové.
Jiřina Němcová
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově nad
Doubravou za blahopřání, květiny
a dárek k mým narozeninám.
Anna Souradová
Děkujeme Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti v Ronově nad Doubravou za blahopřání, dárky a květiny k naší diamantové svatbě. Poděkování patří též paní Pavlíkové a paní Mgr. Auersvaldové za velmi milou návštěvu.
Karel a Marie Merclovi
Děkuji Českému rybářskému svazu, MO Ronov n.D. za dárek
k mému životnímu jubileu. Současně děkuji pí Ronovské, p. Sýkorovi a p. Rekovi za návštěvu a příjemné posezení. Antonín Pospíšil
Děkuji MěÚ a SPOZ v Ronově nad Doubravou za blahopřání, dárek a květiny k mému životnímu jubileu.
Jaroslava Kodrlová

č. Z - 139/11/2016 plán jednání zastupitelstev na rok 2016
č. Z - 140/11/2016 výroční zprávu za rok 2015 o poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
č. Z - 142/11/2016 přehled hospodaření Města Ronov nad
Doubravou k 31.12. 2015
č. Z – 152/11/2016 plán práce kontrolního výboru na rok 2016
B / Schvaluje
č. Z - 138/11/2016 vyřazení z evidence kontroly usnesení zastupitelstva města č.: Z-121/10/2015, Z-123/10/2015,
Z-125/10/2015, Z-127/10/2015, Z-128/10/2015,
Z-129/10/2015, Z- 131/10/2015 z důvodu jejich splnění
a usnesení zastupitelstva města č. Z-184/9/2008 z důvodu neaktuálnosti
č. Z - 141/11/2016 účetní závěrku Města Ronov nad Doubravou za rok 2015
č. Z - 143/11/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016
č. Z - 144/11/2016 V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb.
§ 10a odst.5 o rozpočtových pravidlech poskytnutí neinvestičních dotací:
a) Sportovnímu klubu Ronov nad Doubravou ve výši 90.000,Kč na údržbu fotbalového areálu, provoz budovy, dopravné
hráčů na utkání a zakoupení ošacení žáků
b)Mažoretkové a twirlingové skupině RONDO Ronov nad
Doubravou ve výši 30.000,-Kč na činnost spolku-nákup obuvi, oděvů a startovné
b) JUNÁKU -český skaut, středisko Doubrava Ronov nad
Doubravou ve výši 15.000,- Kč na provoz a údržbu skautské
základny a na nákup vybavení pro činnost
č. Z - 145/11/2016 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků města Ronov nad
Doubravou se
a) Sportovním klubem Ronov nad Doubravou
b) Mažoretkovou a twirlingovou skupinou RONDO Ronov
nad Doubravou
c) JUNÁK - český skaut, středisko Doubrava Ronov nad
Doubravou
Č. Z - 149/11/2016 Pravidla pro hospodaření se sociálním
fondem
č. Z - 150/11/2016 Jednací řád výborů Zastupitelstva města
Ronova nad Doubravou na období 2016-2018
č. Z - 153/11/2016 Pořízení nového územního plánu pro město Ronov nad Doubravou
č. Z - 155/11/2016 Obecně závaznou vyhlášku města Ronov
nad Doubravou č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Ronov nad Doubravou

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce
2016 v České republice
systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých
elektrospotřebičů.
Je to stejný systém, jako
ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu
zdarma odevzdat svá vysloužilá
elektrozařízení
na místa odběru s tím, že
budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší
český kolektivní systém
pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil
na 13 000 míst zpětného
odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř
15 000 000 vyřazených
elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.

Dosloužilo i vám doma
některé elektrozařízení?
Nevyhazujte je do běžného
komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané
suroviny dále poslouží při
výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
- Sběrné dvory měst a obcí
– na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu
na místo bydliště.
- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít
staré spotřebiče při nákupu
nového zboží systémem
„kus za kus“. Podle novely
zákona, která začala pla-

tit na sklonku roku 2014,
musejí obchody s prodejní
plochou větší než 400 m2
odebrat i malý spotřebič,
jehož rozměry nepřesahuje
25 centimetrů, aniž byste
byli nuceni koupit si nový.
- Vybrané servisy – rovněž
odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu
„Jsem zpět“ www.jsemzpet.
cz můžete dokonce pomoci
dobré věci. Pokud přinesete
starší, ale stále plně funkční
elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami,
můžete ho věnovat některé
neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí.
- Dobrovolní hasiči - se
sběrem spotřebičů pomáhá

také už více než 1000 hasičských sborů po celé republice.
- Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát
ročně zorganizovat svoz
nebezpečného
odpadu,
do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.
Společnost ELEKTROWIN
také organizuje akcí, při
nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek
– například v podobě slevy
na vstupném do ZOO nebo
do muzea. Sledujte proto
pozorně internetové stránky
www.elektrowin.cz a facebookový, profil Recyklace
je legrace, kde najdete vždy
aktuální informace.

č. Z - 156/11/2016 prodej nákladního automobilu AVIA 31N,
kde vyvolávací cena bude 50.000,- Kč, vozidlo bude prodáno
nejvyšší nabídce a osobního automobilu Fiat Doblo, kde vyvolávací cena bude 4.000,- Kč, vozidlo bude prodáno nejvyšší
nabídce. Oba prodeje budou realizovány obálkovou metodou.
č. Z - 157/11/2016 Kupní smlouvu se společností Vodovody
a kanalizace a.s. se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim na prodej vodovodních řadů a to v ulicích Karla Horkého, Čáslavské (křižovatka u zrcadel), Spojovací, Svatokřížské,
v Sídlišti Pod nádražím, vodovod GO – vodovodní řad v ulici U školky a Pod rybníkem, Na louce a Za mostem za kupní
cenu celkem 1.105.594,- Kč.
č. Z - 158/11/2016 Kupní smlouvu se společností Vodovody
a kanalizace a.s. se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
na koupi kanalizace a ČOV za cenu celkem 786.500,- Kč.
č. Z - 159/11/2016 Smlouvu o vkladu do společnosti se
společností Vodovody a kanalizace a.s. se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim na peněžitý vklad ve výši
263.000,- Kč
č. Z - 160/11/2016 Koupi pozemkové parcely č. 719/2 o výměře 361 m2 v k. ú. Ronov nad Doubravou za cenu 300,- Kč/
m2 do vlastnictví města za celkovou částku 108.300,- Kč
a zároveň schvaluje doplnění Rozpočtového opatření č. 1/2016
v oblasti výdajů o částku 108.300,- Kč
č. Z - 161/11/2016 Prodej pozemkové parcely č. 34/5 o výměře 97 m2 v k. ú. Ronov nad Doubravou ve vlastnictví města
Ronov nad Doubravou za cenu 80,- Kč/m2,celkem 8.070,- Kč
a za podmínek dříve schválených (kupující zaplatí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitosti) a zároveň schvaluje doplnění Rozpočtového opatření č.
1/2016 v oblasti příjmů o částku 8.070,- Kč.
č. Z - 162/11/2016 Prodej pozemkové parcely č. 700/29
o výměře 134 m2 v k. ú. Ronov nad Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou za cenu 80,- Kč/m2, celkem 11.149,- Kč a za podmínek dříve schválených (kupující
zaplatí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí
a daň z převodu nemovitosti) a zároveň schvaluje doplnění
Rozpočtového opatření č. 1/2016 v oblasti příjmů o částku
11.149,- Kč.
č. Z - 163/11/2016 Záměr prodeje pozemkové parcely č.
1979/5 o výměře 23 m2 v k. ú. Ronov nad Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou.
č. Z - 164/11/2016 Záměr prodeje pozemkové parcely st. p. č.
881 o výměře 54 m2 v k. ú. Ronov nad Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou.
č. Z - 165/11/2016 Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo
IP-12-2007046/VB/1 Ronov n. D., přípojka knn s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8
č. Z - 166/11/2016 Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo
IP-12-2013099/VB/1 Ronov n. D., úprava vedení kNN s ČEZ
Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8
č. Z - 167/11/2016 Text dopisu Žádosti o bezúplatný převod
kostela sv. Kříž, hřbitova a přilehlých nemovitostí do majetku
města.
č. Z - 168/11/2016 Návrh smlouvy o dílo na zhotovení publikace o Městě Ronov nad Doubravou s firmou F.R.Z. agency s.r.o.
se sídlem Čechyňská 353/8, 602 00 Brno
č. Z - 170/11/2016 Podání návrhu na změnu PRVKUKU dle
předložených materiálů s tím, že bude dopracována změna:
Obec Lipovec se nebude připojovat na ČOV v Ronově nad
Doubravou (projednáno na Krajském úřadě Pardubického kraje dne 10.3.2016)
C / Pověřuje
č. Z - 146/11/2016 starostu obce podepsáním Veřejnoprávních smluv s právnickými osobami uvedenými v usnesení č.
Z-145/11/2016
č. Z - 151/11/2016 starostu města Ronova nad Doubravou
k vystavování „Pověření ke kontrole“
č. Z - 154/11/2016 Ing. Marcela Lesáka – starostu města Ronov nad Doubravou jako vybraného zastupitele k projednávání záležitostí týkajících se pořízení nového územního plánu pro
město Ronov nad Doubravou
č. Z - 169/11/2016 starostu města podepsáním smlouvy o dílo
v předloženém znění na zhotovení publikace o Městě Ronov
nad Doubravou s firmou F.R.Z. agency s.r.o. se sídlem Čechyňská 353/8, 602 00 Brno
D / Ukládá
č. Z - 147/11/2016 účetní obce sepsání veřejnoprávních smluv
dle usnesení č. Z – 145/11/2016 s termínem do 30.3.2016
a zveřejnění na elektronické úřední desce nejpozději 15 dnů
ode dne podpisu smlouvy
E / Ruší
č. Z - 148/11/2016 hospodářskou činnost ke dni 1. 4. 2016
Mgr. Ota Minařík v.r.
Ing. Marcel Lesák v.r.
místostarosta města
starosta města
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Pozvánka na Běh naděje
Tělocvičná jednota Sokol Ronov pořádá v sobotu 25. června Běh
naděje.
Jedná se o sportovně společenskou akci s humanitárním cílem, který je naplňován veřejnou a dobrovolnou finanční sbírkou. Všechny
prostředky získané od účastníků akce jsou věnovány na boj proti
rakovině.
Účelem Běhu naděje je absolvovat předepsanou trať, která je vedena převážně Bažantnicí a je přizpůsobena pro všechny věkové
kategorie. K jejímu absolvování je možné využít libovolný způsob
– běh, chůzi (i s kočárkem), jízdu na kole. Délku tratě je možné variabilně zvolit dle fyzických a zdravotních předpokladů účastníka.
V cíli je zajištěno občerstvení. Připraven je i malý doprovodný program.
Pořadatelé zvou všechny zájemce na místní stadion v sobotu 25.
června v 10.00 hodin.

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ
ILUSTROVANÝ TITULNÍ LIST
KRONIKY 2016
Až do roku 2000 byl každý nově
založený svazek ronovnské kroniky vyzdoben ilustrovaným
úvodním listem. Na počátku
nového tisíciletí, při založení
pátého svazku, se od této tradice z neznámého důvodu upustilo. Rádi bychom na ni znovu
navázali a vyhlašujeme „Soutěž
o nejhezčí ilustrovaný titulní
list kroniky 2016“.
Vaše kresby ve formátu A4 můžete nosit do místní knihovny
nebo posílat na knihovna@
ronovnd.cz až do 30. listopadu
2016. Po ukončení tohoto termínu odborná porota rozhodne o nejhezčím úvodním listu. Soutěže se mohou zúčastnit dospělí i děti. Téma by se mělo vztahovat
k našemu městu. Vybraný ilustrátor se pak svou kresbou zapíše
do paměti budoucích generací.

Tip na rodinný výlet
Železné hory, zřícenina hradu Lichnice, romantická zákoutí Zlatého potoka – to zní jako ideální tip na rodinný výlet. Jen málo
kdo by v tomto prostředí čekal jednu z největších tlakových sléváren v České republice – KOVOLIS HEDVIKOV a.s. Právě zde
vznikají součástky, které můžete najít v celé řadě známých automobilových značek jako je například Škoda, BMW, Land Rover
nebo VW. S největší pravděpodobností některou z nich vozíte pod
kapotou i vy…
Rok 2016 se v Kovolisu Hedvikov nese ve znamení oslav – letos
uběhne 200 let od zahájení výroby v Hedvičině údolí a zároveň 20
let od založení akciové společnosti. Součástí těchto oslav je i den
otevřených dveří, který se bude konat 21. května 2016. V tento den
si mezi 9. a 14. hodinou bude moci široká veřejnost prohlédnout
nejen výrobní haly v Hedvikově, ale také náš provoz v nedalekém
Ronově nad Doubravou. Otevřené dveře budou i na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti technickém v Třemošnici,
kde se dozvíte o možnostech studia a uplatnění absolventů třeba
právě u nás, v Kovolisu Hedvikov.
Přijďte a budete mít možnost na vlastní oči vidět, jak vznikají
formy, do kterých se lije roztavený hliník, hbité licí roboty při práci
či obrovské tavicí pece. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi hrotovnou
a obrobnou, co je to rheocasting, jakým způsobem probíhá kontrola vyrobených odlitků a mnoho dalšího.
Všichni jste srdečně zváni.
Pro více informací sledujte naše webové
stránky www.kovolis-hedvikov.cz.
Jana Zemanová

na dlani

PUBLIKACE SLOVEM I OBRAZEM O NAŠEM MĚSTĚ

VÝZVA K ZAPŮJČENÍ
FOTOGRAFIÍ, HISTORICKÝCH
LISTIN A DOKUMENTŮ
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
- Ze školních let – společné ročníkové fotografie až do dnešní doby,
z mateřské školy, společné fotografie učitelských sborů, výročí,
staré fotografie školní budovy, budovy mateřské školy, fotografie
z rekonstrukcí školy i školky a jiné.
- Vy, dříve narození nám můžete zapůjčit vysvědčení, legitimace
a jiné zajímavé písemnosti z doby předválečné i poválečné.
- Fotografie z různých akcí – karnevaly, vystoupení dětí, táboření,
pionýrské akce, lampiónové průvody, májové průvody, plesy, výlety a jiné.
- Fotografie kulturních a sportovních akcí ze současnosti i z doby
minulé – masopusty, plesy, MDŽ, hudební kapely, hody, vítání
občánků, poutě, posvícení a jiné.
- Fotografie z brigád, akcí „Z“ a jiných rekonstrukcí našeho města.
- Historické i současné fotografie z činností spolků – TJ Sokol,
Mažoretky Rondo, Junák, SK Ronov, Kulečníkový klub, hasiči,
rybáři, včelaři, zahrádkáři, myslivci, Svaz žen, RSK team, Český střelecký svaz, Český svaz chovatelů, RVHP šipkaři Žlebská
Lhotka, nebo také spolků, které již v našem městě ukončily svou
činnost.
- Fotografie kostela a s kostelem související – křtiny, svatby v kostele, biřmování, svaté přijímání, fotografie z oprav sakrálních
staveb a jiné.
- Fotografie z různých oslav, výročí, slavností.
INFORMACE A VZPOMÍNKY
- Na události a akce dávno zapomenuté.
- Připomeňte nám významné rodáky a další osobnosti.
Fotografie, které nám zapůjčíte, poctivě vrátíme. Fotografie nepoškodíme, pouze na zadní straně obyčejnou tužkou poznačíme
majitele a na společném soupise uvedeme počet zapůjčených kusů.
Věříme, že se nám podaří shromáždit velké množství fotografií,
abychom mohli vybrat nejlepší, nejvhodnější a nejzajímavější pro
vznik nové knihy.
Ne každá fotografie bude použitelná, a proto potřebujeme co nejvíce materiálu.
Všem předem děkujeme za zapůjčení a již nyní se můžete těšit na novou knihu o Ronově. Knihu, ve které se většina z vás spolu s rodiči
a dětmi najde, a ve které budou rády listovat i budoucí generace.
Fotografie budou shromažďovány v místní knihovně, kde vám
také ochotně zodpovíme všechny vaše případné dotazy. Budete-li
se chtít s námi o své vzpomínky podělit, můžete je zasílat e-mailem na adresy francova23@seznam.cz nebo knihovna@ronovnd.
cz a nebo si s námi domluvte osobní schůzku na telefonních číslech 605 844 217 nebo 608 725 159 a my si Váš příběh rádi vyslechneme.

NOVÁ ÚPRAVA MIMOSOUDNÍHO
ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
Před několika málo měsíci byl více jak půl roku po stanoveném
termínu uzákoněn nový systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Cílem tohoto systému je odbřemenit soudy a pomoci
spotřebitelům se efektivněji domoci svých práv.
Nově se spotřebitelé mohou obracet na Českou obchodní inspekci (ČOI) jako nestranný orgán s pravomocí vést strany spotřebitelského sporu k jeho smírnému řešení. Typově se budou před
ČOI nejčastěji řešit spory vyplývající ze zamítnuté reklamace či
spory mající původ v nevrácení finančních prostředků spotřebiteli,
který odstoupil od smlouvy.
Podnikatelé musí nově informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný, přičemž nejčastěji tímto subjektem
bude ČOI. Kromě ČOI jsou těmito subjekty také Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad a Finanční arbitr, které zajišťují
mimosoudní projednání některých spotřebitelských sporů ve specializovaných oblastech, jako jsou kupř. elektroenergetika, plynárenství,
elektronické komunikace, poštovní služby a platební styk.
Podnikatelé jsou nově povinni náležitě informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů na svých webových
stránkách a rovněž i ve svých obchodních podmínkách a dokonce
v případě vzniku sporu přímo takovéto informace spotřebiteli poskytnout v listinné anebo elektronické podobě.
Samotné mimosoudní řešení běžného spotřebitelského sporu je
oprávněn zahájit pouze spotřebitel. Pokud bude návrh spotřebitele
splňovat předepsané náležitosti, vyzve ČOI podnikatele k vyjádření. Ten má následně pod hrozbou sankce povinnost do 15 dnů
na tuto výzvu reagovat a poskytnout součinnost k efektivnímu
průběhu mimosoudního řešení sporu. Výsledkem tohoto procesu
má být dobrovolně uzavřená vzájemná dohoda mezi podnikatelem
a spotřebitelem, a to do 90 dní, u složitých věcí do 180. V případě,
že v této lhůtě dohoda není uzavřena, mimosoudní řízení končí.
Spory ve speciálních oblastech zůstaly v kompetenci specializovaných úřadů a řídí se jinými pravidly. Nové znění zákona o ochraně spotřebitele rovněž umožňuje, aby kromě ČOI obecné spotřebitelské spory řešily i organizace chránicí spotřebitele, které budou
držiteli speciálního pověření od Ministerstva průmyslu a obchodu.
Připravili: čech/partners, advokátní kancelář
JUDr. Ondřej Čech, Ph.D., advokát
Mgr. Bc. Tomáš Flögel

OZNÁMENÍ
Advokátní kancelář čech/partners rozšiřuje své právní služby
a od 20. 4. 2016 poskytuje
v rámci úředních hodin
každou středu od 15 – 17
hodin právní poradenství
v zasedací místnosti MěÚ č e c h / p a r t n e r s
a d v o k á t n í k a n c e l á ř
Ronov nad Doubravou.

PŘEDSTAVUJEME VÝBORY A KOMISE
FINANČNÍ VÝBOR

Činnost finančního stejně tako
jako kontrolního výboru vychází ze zákona o obcích a je
povinností zastupitelstva tyto
výbory zřídit. Náplň činnosti
finančního výboru je stanovena zákonem. Finanční výbor
kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky
obce, případně plní další úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo. Finanční výbor musí
být nejméně tříčlenný, jejím
členem nesmí být starosta,
místostarosta nebo osoba za-

bezpečující rozpočtové nebo
účetní práce pro obec.
Počet členů musí být lichý
a předsedou je vždy člen zastupitelstva. Ostatní členové výboru
nemusejí být členy zastupitelstva, ale mohou být voleni z řad
občanské veřejnosti.
V Ronově nad Doubravou má
finanční výbor 7 členů a pracuje
ve složení: Mgr. Božena Průšová
(předsedkyně výboru), Ing. Vladimír Devera, Monika Jeřábková, Ing. Karel Kabeláč, Ing. Marie Kratochvílová, Markéta

Ronovská a Ing. Václav Vilím.
Finanční výbor se schází obvykle 1x za dva měsíce, v případě
potřeby i častěji. Obvykle zasedá před jednáním zastupitelstva,
aby zkontroloval a porovnal plnění příjmů a výdajů rozpočtu
se schváleným nebo upraveným
rozpočtem. V případě nejasností
se obrací na příslušné pracovníky úřadu s doplňujícími dotazy. Výboru jsou předkládány
ke kontrole materiály při prodeji
nepotřebných věcí z majetku
města. Další činností finančního

LAVIČKY
Vážení spoluobčané. Jak jste si již mohli všimnout byly na několika místech nainstalovány lavičky k možnému odpočinku. Další etapou pro zlepšení vzhledu a čistoty obce byla výměna starých a nevzhledných košů
a doplnění nových na vytipovaných místech, ke kterým byly doplněny
schránky s pytlíky na psí exkrementy. Doufám, že majitelé svých mazlíčků je budou v plné míře využívat a tím přispějí ke zlepšení čistoty našeho
města.
Jiří Šindelář
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výboru je kontrola hospodaření
Základní školy a Mateřské školy.
Členové výboru jsou zařazování
do inventarizační komise při
pravidelné každoroční inventuře
majetku města.
Z každého jednání výboru je
pořizován zápis, který je předán
starostovi města.
Naším cílem je plnit úkoly zastupitelstva a napomáhat zastupitelstvu k jeho správnému fungování.
Za finanční výbor
Markéta Ronovská

Městečko

VELIKONOČNÍ TURNAJ V KOPANÉ
RONOVSKÝCH FOTBALOVÝCH NADĚJÍ

Na Velký pátek (25.3.2016) se v tělocvičně ZŠ Ronov nad Doubravou uskutečnil za podpory rodičů a rodinných příslušníků turnaj
v kopané žáků všech věkových kategorií našeho SK. I přes vynucené
omluvenky byla účast více než dobrá. Turnaj odehrála čtyři mužstva,
systémem každý s každým třikrát a umístění bylo následující:
1. EBEN TEAM (Erben Jakub - kapitán, Jelínková Anna, Kopp Adam,
Habor Roman, Skokan Lukáš, Kolář Štěpán, trenér Samek Vladimír)

na dlani
Fotbalové jaro SK RONOV 2016

2016
datum

20.3.
25.3.
26.3.
27.3.
2.4.
3.4.
9.4.
10.4.
16.4.
17.4.
23.4.
24.4.
30.4.
1.5.
7.5.
8.5.
14.5.
15.5.
21.5.
22.5.
28.5.
29.5.
4.6.
5.6.
11.6.
12.6.
18.6.
19.6.

Ne
Pá
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne

A-muži
výkop
Zaječice - Ronov A
15:00
Ronov A - Svratouch
15:00
15:00 Ronov A - Kameničky A

16:30
16:30

Skuteč - Ronov A
Ronov A - Holetín

17:00

Kočí - Ronov A

17:00

Ronov A - Svídnice

17:00
17:00

Tuněchody A - Ronov A
Ronov A - Prosetín

Žáci

B-muži
sraz výkop
13:15
14:00
14:00
15:00
14:30 16:30
15:30
16:30
15:15 17:00

sraz výkop

Ronov B - Bojanov

14:00

Stolany B - Ronov B

15:00

Ronov B - Načešice B
Kameničky B - Ronov B

sraz výkop

15:30 10:00 Rosice/Hrochův Týnec - Ronov
15:15 10:00 Ronov - Chrast/Zaječice

17:00

Rozhovice - Ronov A

16:00 10:00 Prachovice/Třemošnice B - Ronov
Ronov - Stolany
10:00
15:30 17:00
15:30
16:00
10:00
Svratouch - Ronov
17:00 Ronov B - Tuněchody B 16:00
15:30 17:00
Bítovany - Ronov B
15:30 10:00 Ronov - Kameničky/Vítanov

17:00

Ronov A - Miřetice A

16:00

Ronov B - Chroustovice B

Městec - Ronov B

17:00

Krouna A - Ronov A

17:00
15:00 17:00

17:00

Ronov A - Vítanov

16:00

17:00

Chrast - Ronov A

15:15

Ronov A - Křižanovice

sraz

místo

7:45

Dřenice

8:30
9:15

16:00
17:00

17:00

Přípravka st. + ml.
2.utkání

1.utkání

Ronov B - Nasavrky B
Míčov - Ronov B

Luže - Ronov

15:00
16:00
15:45 10:00

17:00

Ronov B - Krouna B

16:00

17:00

Jenišovice - Ronov B

15:15

Ronov - Hlinsko B

15:00

Orel - Ronov

9:00

Nasavrky/Ctětín - Ronov

Dřenice - Ronov
9:00 9:00
9:15
Ronov
- Dřenice
9:00
8:15
9:00 Hrochův Týnec/Rosice - Ronov
9:15
9:00 Ronov - Hrochův Týnec/Rosice
13:30 10:00
Načešice - Ronov
9:15 10:00

Ronov - Chrast
Luže - Ronov

8:30

Ronov

Ronov - Zaječice

7:45

Miřetice

Hlinsko B - Ronov
Ronov - Vítanov

8:30
8:45

Ronov
Vítanov

Chrast - Ronov

Ronov - Zaječice

Luže - Ronov
Proseč - Ronov

Ronov - Nasavrky/Ctětín
Ronov - Vítanov

7:45
8:45

Luže
Vítanov

Ronov - Načešice

Chroustovice - Ronov

8:30

Ronov

8:45 Zaječice

13:45
9:00
7:45 10:00

16:00
17:00 Ronov B - Žlebské Chvalovice 16:00

9:00

Tři tituly Mistra světa pro Karate Klub LICHNICE
2. MRÁZEK TEAM (Mrázek Michal - kapitán, Braun Pavel, Peisker Jan, Kadleček Jakub, Brtek Lukáš, Nesládek Matěj, Delehan Iva,
trenér Braun Radek)

3. FC DRACI (Pavlik Michal - kapitán, Mrázek Filip, Lyashko Sergej,
Šmíd Jakub, Kolárik Vojta, Delehan Vitalij, trenér Klug Václav)

První týden v dubnu 2016
hostila polská Bydhošť Mistrovství světa Karate WSF
(World Shotokan Karate Championships WSF).
Na toto mistrovství přijelo bojovat o tituly mistrů na tisíc
sportovců z 35 států. Karatisté
z Lichnice reprezentovali Českou republiku pod společnou
vlajkou - National karate team
Czech Republic a potvrdili, že
patří nejen k republikové, ale i
ke světové špičce v tomto bojovém umění.
Na stupně nejvyšší zcela zaslouženě po těžkých zápasech
vystoupila hned dvakrát mladší
žákyně Barbora Kratochvílová v kumite nad 38 kg WKF
a v kumite nad 38 kg IPPON
SHOBU a junior Tomáš Pleva v kumite nad 76 kg IPPON

SHOBU. Oba závodníci si odnesli kov nejcennější a celkem
tři tituly mistra světa.
Do finálových zápasů se také
probojoval mladší žák Jakub
Klemák v kumite do 40 kg WKF
a v kumite do 40 kg IPPON
SHOBU a juniorka Eliška Týlová kumite v do 53 kg IPPON
SHOBU. Ikdyž na mistrovský
titul nedosáhli, přesto jsou tituly vícemistra a stříbrné medaile
velkým úspěchem.

Trenér a kauč Petr Kosina je
s výsledky svých svěřenců nadmíru spokojen, do soutěže dali
všechno jak své umění, nasazení a hlavně srdíčko. Mistrovství
trvalo tři náročné dny a soutěžilo se i v pozdních večerních
hodinách, což bylo zvláště

A nechyběly ani bronzové
medaile. Juniorka Eliška Týlová přidala ke stříbru také bronz
v kumite do 53 kg WKF a ani
zlato nestačilo junioru Tomášovi Plevovi a přidal k titulu mistra hned dvě bronzové medaile
v National team KATA a National team KUMITE.

Lyžařský zájezd do italských Alp

4. KASAL TEAM (Kasal Jan ml. - nehrající kapitán, Jeřábek Marek, Jelínek Filip, Petrus Roman, Růžička Ondřej, Vašíčková Tereza,
Brtek Matěj, trenér Kasal Jan st.)

Ve dnech 24. - 28. 2. 2016
jsme se zúčastnili lyžařského zájezdu do italských Alp
do střediska Aprica. Zájezd pořádala cestovní kancelář České Kormidlo. S touto cestovní
kanceláří jsme absolvovali již
několik zimních i letních zájezdů a vždy jsme byli spokojeni.
Středisko Aprica leží v nadmořské výšce 1162 - 2270 m n.
m., disponuje 50 km sjezdovek,
převážně modrých a červených.
Přepravní kapacita vleků, které
jsou poměrně letité a nemohou
se měřit s vleky moderních
středisek, je 16800 osob za hodinu. Na druhou stranu patří

Aprica mezi střediska s největší zárukou sněhu a jak jsme
mohli osobně posoudit, jedná
se o středisko s velmi malou
návštěvností, takže se u vleků
netvoří fronty a není výjimkou
situace, kdy se na sjezdovce
ocitnete naprosto sami. Jak nás
informoval delegát, Aprica žije
zejména turistikou a cyklistikou. Lyžování je pouze okrajové.
Za dobu naší třídenní návštěvy jsme stihli otestovat všechny
místní sjezdovky (vyjma těch,
které byly z důvodu příprav
na závody uzavřeny), vleky
a lanovky. Nalyžovali jsme té-

měř 200 km, což je nejvíce ze
všech obdobných zájezdů, které jsme absolvovali v minulosti.
Největší zásluhu na tom měly
liduprázdné sjezdovky, které
nám umožnily nejdelší modrou
sjezdovku o délce 6,5 km sjet
za cca 7 minut.
Pokud jste milovníky sjezdového lyžování, určitě Vám
na základě naší letošní zkušenosti mohu středisko Aprica jen
doporučit.
Všechny fotografie z našeho
zájezdu si můžete prohlédnout
na adrese http://rskteam.rajce.
idnes.cz/20160225
Petr Hazuka – RSK Team

CHCEŠ SE STÁT FOTBALISTOU/KOU
NEBO ČLENEM SK RONOV NAD DOUBRAVOU
Děkuji všem zúčastněným za krásný sportovní zážitek.
Za SK Ronov nad Doubravou Jelínek Luděk

PODĚKOVÁNÍ
MěÚ RONOV NAD DOUBRAVOU
Sportovní klub Ronov nad Doubravou
děkuje Městskému úřadu Ronov nad Doubravou
za finanční příspěvek pro rok 2016.
Výbor SK Ronov nad Doubravou

pro závodníky velice náročné
a únavné. Poděkování patří trpělivým rodičům a především
sponzorům, kteří nám věřili
a finančně podpořili závodníky,
aby se této vrcholové soutěže
mohli nejen účastnit, ale i zvítězit.
Petr Kosina

Sportovní klub Ronov nad Doubravou nabírá do svých řad
stále nejen nové mladé fotbalisty/fotbalistky. Také hledáme
do našich řad jak trenéry mládeže a dospělých, tak i nadšence, kteří jsou ochotni pracovat pro SK a pořádat akce pro
děti a širokou veřejnost.
Přidejte se do mladého kolektivu SK Ronov n.D.
Případní zájemci se mohou hlásit každé úterý
a středu od 16:30 do 17:30 na hřišti místního SK.

1. Ročník
tenisového
turnaje
jednotlivců
Sportovní komise pořádá první ročník tenisového turnaje jednotlivců. Turnaj se bude konat
v sobotu 14. 5. 2016
od 9:00 na multifunkčním
hřišti za základní školou.
Turnaj je určen pro 8 hráčů. Hrát se bude vyřazovacím systémem. Podmínkou
je vlastní raketa. Startovné
100,- Kč za hráče. Občerstvení zajištěno. Přihlášky a dotazy na telefonu
737351096 nebo na e-mailu petr.hazuka@ronovnd.
cz.
V případě nepříznivého
počasí bude turnaj přesunut do tělocvičny nebo
bude stanoven náhradní
termín.
Petr Hazuka
Předseda
sportovní komise

Kontakt: Jelínek Luděk 737 904 307
email: hern.jelinek@seznam.cz
Za SK Ronov n.D. Jelínek Luděk

7

Městečko

na dlani

k a n c e l á ř

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

správní řízení

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

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

k aa nd cv eo l ká ář t n í

consulting, compliance

exekuce

k aa nd cv eo l ká ář t n í

náhrada škody
zakládání společností

mzdové účetnictví
bankovnictví a finance

a d v o k á t n í

převody nemovitostí

konkurzy a oddlužení

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

obhajoba v trestních věcech

k aa nd cv eo l ká ář t n í

veřejné zakázky

k aa nd cv eo l ká ář t n í

pracovněprávní spory

k a n c e l á ř

a d v o k á t n í

čech/par tners

a d v o k á t n í

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

k a n c e l á ř

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

vaše advokátní kancelář v praze, středočeském a východočeském kraji

stavební právo

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

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

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

LETNÍ
INTENZIVNÍ KURZY

• PRODEJ nemovitosti
• VÝKUP nemovitosti
• ODDLUŽENÍ nemovitosti

něte to o prázdninách
Zvlád
náprava DYS poruch
gramatika českého jazyka
angličtina i němčina
kurz „Jak efektivně studovat?“

1 - 2 týdny
intenzivní
individuální výuky
pohodová atmosféra
hry a praktická
cvičení
DOUČOVACÍ CENTRUM
SOVA ČÁSLAV 7775 035 286
WWW.DOUCOVANICASLAV.CZ

Blanka Moravcová Váš makléř pro tuto lokalitu

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

Pálení čarodějnic 2016
Filipojakubská noc na stadionu SK Ronov 30.4. 2016 od 17:00
Třetí ročník oslavy jara na stadionu SK
Bohatý program pro děti plný soutěží o drobné ceny
Vyhlášení nejlepších čarodějnic
Čarodějnická atmosféra, hudba a bohaté občerstvení
Program:

17:00-17:30 Zahájení akce
17:30-19:30 Soutěže pro děti i dospělé
19:30-20:00 Přehlídka kostýmů čarodějnic
20:00 Zapálení čarodějnice

Opékání v průběhu celého večera
Vstupné: dobrovolné

Srdečně se těšíme na vaší návštěvu
SK Ronov nad Doubravou

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, vydáno dne 25. 4. 2016, náklad 720ks, registrační číslo: MK ČR E 11911,
distribuce: zdarma do všech domácností, grafická úprava a tisk: Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Rychnov n./K., příští uzávěrka 10. 6. 2016, příspěvky zasílejte na knihovna@ronovnd.cz
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