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Fara z r. 1778

Schody ke staré hvězdárně

Z původní dvorcové osady „Ondřejóv dvór“
vznikla začátkem 13. století vesnice a později trhové městečko Ondřejov. Jméno pochází od zakladatele Ondřeje z Dubé. Tvar náměstí spolu se
třemi úzkými výstupy svědčí o obranném charakteru obce. Místo leželo na Staré zemské cestě
a sužováno bylo nájezdy lapků, z nichž nejznámější je Mikuláš Zůl.

Náměstí z výšky 40 m

Budova staré hvězdárny z r. 1905

Uprostřed náměstí byl zbudován kostel sv. Šimona a Judy, v té době jediná zděná stavba.
Obyvatelstvo bylo složeno ze zemědělců a řemeslníků. Připomínáni jsou uhlíři, hrnčíři, kamnáři,
ševci a řezníci. Po pánech z Dubé získali panství
Kostkové z Postupic, páni Šelenberkové a následně páni z Valdštejna. Obec zchudla za válek
husitských a ve válce třicetileté. Opětný rozvoj
nastává dekretem Marie Terezie z 10. listopadu
1745, jímž je Ondřejov znovu povýšen na městečko s právem na radnici a 4 trhy do roka. Z té
doby pocházejí dvě krásné malolisté lípy dodnes
stojící před kostelem.
Doby válečné připomínají dva pomníky. Na vrchu Manda je pískovcový památník ke cti pluku
akademického, který r. 1800 táhl do Budějovic
proti Napoleonovi. Na náměstí je památník obětem první světové války navržený architektem
Rothmayerem z r. 1928.
V moderní době se Ondřejov díky své poloze
blízko Prahy v krásné krajině pod vrchem Pecný (545 m) stal vyhledávaným letoviskem. V roce
1892 je zde profesorem Ježkem z Prahy založena
Kneippovna, první vodoléčebné zařízení v Čechách. V té době zde pobývá a nakonec umírá
operní pěvkyně Eleonora Ehrenbergerová, první
Mařenka z Prodané nevěsty. Její hrob se nachází
na místním hřbitově.
V roce 1898 zakládá pan J. J. Frič na vrchu Manda
hvězdárnu, kterou 28. října 1928 věnuje Karlově
univerzitě. Po 2. světové válce vzniká z této hvězdárny Astronomický ustav Akademie věd, který se zabývá výzkumem zejména Slunce, hvězd
a meziplanetární hmoty. Krásný park se secesními budovami je přístupný veřejnosti.

Informace o obci naleznete na webových
stránkách www.obecondrejov.cz

Projekt realizoval Svazek obcí Ladův kraj s ﬁnanční
podporou Středočeského kraje v roce 2007.
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