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staviště nad zdravotním střediskem Baráčníci
4 000
na pozemek starého hřiště. Příspěvky DO Slunce
11 000
jsou tedy letos takové:
Honební spol. 10 000
Chovatelé
100 000
Ladův kraj
Kruh přátel hudby 9 000
10 000
Svazek obcí „Ladův kraj“ vznikl Rybáři
v r. 2001, dnes má 23 členských obcí SDH Ondřejov 8 000
a jeho cílem podle stanov je na- SDH Třemblaty 16 000
příklad „trvale udržitelné využívání SDH Turkovice 8 000
80 000
přírodního a kulturního bohatství TJ Sokol
4 000
mikroregionu“, „podpora příznivých Veteráni
260 000
forem cestovního ruchu“ nebo CELKEM
„spoluvytváření zdravého životního
stylu“. Za tyto nejasné cíle platíme ročně členský příspěvek 35 000
Kč a přínos členství pro naši obec je zanedbatelný. Jednal jsem
o tom už se starosty nejbližších obcí, shodli jsme se, že takto dál
Ladův kraj nemůže pokračovat. Pak se konalo shromáždění starostů celého Ladova kraje, tam jsme navrhli, aby tento svazek obcí
začal projektovat a shánět dotace na síť cyklostezek a shromáždění
to schválilo.
Za naši obec jsem vypracoval návrh na trasy po našem katastru
a poslal je manažerovi Ladova kraje, ale od té doby se zase vůbec
nic nestalo.
Teď do komunálních voleb už nelze čekat od starostů 23 obcí
žádná zásadní rozhodnutí, ale hned po volbách se nová a obnovená
vedení obcí rozhodnout musí. Buď se Ladův kraj zásadně změní
a začne být svým členským obcím užitečný, nebo z něj prostě vystoupíme - a určitě nebudeme sami.

Další zprávy

Na obecním úřadu už můžete platit kartou. Jsou přijímány
tyto karty: Visa, Visa Electron, V-pay, MasterCard, MasterCard
Electronic a Maestro.
Prodej pozemku pod vodojemem Pecný. Zastupitelstvo
schválilo prodej tohoto pozemku o výměře 196 m2 do rukou svazku obcí Region Jih, který je majitelem vodojemu, za cenu 99 570
Kč. Jde o pozemek v místě, kde odbočuje cesta na Pecný od cesty
ke dvoumetrovému dalekohledu.
Desky na pomník padlých. Zastupitelstvo projednávalo, zda
namísto ukradených desek se jmény padlých nechat udělat nové
opět bronzové, nebo litinové s patinou, nebo plastové s patinou.
Další možností bylo dát udělat desky kamenné, ale tím by se
vzhled pomníku podstatně změnil, zatímco bronz, patinovaná litina
nebo plast by na pohled vypadaly stejně jako originál.
Problém je samozřejmě to, že u bronzových nebo litinových desek opět hrozí, že je někdo ukradne. Dostali jsme nabídku na
všechna tři provedení, ale byla dost drahá - od 200 do 350 tisíc Kč.
Nakonec jsme objednali desky z plastu od stejné firmy, která dodávala plastové desky i pro Památník Terezín. Škoda, že kvůli
riziku opětovné krádeže jsme se nemohli rozhodnout pro bronz.
Při této příležitosti je třeba zmínit i novou mříž na dveřích do
obecního úřadu z vestibulu SKC. To byly totiž dveře, kudy se do
OÚ vloupali zloději před několika měsíci. Mříž není žádná paráda
a nebyla laciná. Platíme také napojení OÚ na pult ochrany,
odkud přijede ochranka při narušení objektu. Bohužel to, že mezi
námi je pár kriminálníků, nás všechny stojí dost peněz.
Zastupitelstvo schválilo přemístění ukazatele rychlosti z náměstí v Ondřejově na příjezdovou silnici do Třemblat. Důvodem je
to, že na náměstí je rychlost prakticky omezena už tím, že před ním
je ostrá zatáčka u Kampeličky, tam se rychle jet nedá, a ukazatel
mezi stromy a značkami není nápadný. V Třemblatech bude na
místě, kde hodně řidičů jezdí rychle a snad tam udělá lepší službu.
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Nabytí pozemků v Důlích. Jde o dva malé lesní pozemky, přes
které vede cesta do chatové osady Důle. Patří dnes státu, ale máme
už podepsanou smlouvu, podle které budou bezplatně převedeny na
naši obec.

Martin Macháček

Vyhláška Obce Ondřejov č. 2/2014

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Čl. 1. Úvodní ustanovení
Obec Ondřejov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“). Správcem poplatku je obecní úřad.
Čl. 2. Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky přechodně po
dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit
jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém
domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za
které poplatek platí.
Čl. 3. Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno,
příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická
osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby;
pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku,
na němž je stavba umístěna.
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala
Čl. 4. Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 650 Kč za poplatníka a kalendářní rok
a tvoří ji:
(a) částka 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok, a
(b) částka 400 Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netřídě-

10

OZVĚNY

ného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze této
obecně závazné vyhlášky.
(2) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce
Čl. 5. Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 28. 2. běžného roku. Pokud je celková
výše poplatku za domácnost vyšší než 1000 Kč, může být poplatek
zaplacen ve dvou stejných splátkách splatných k 28. 2. a 31. 7.
běžného roku.
Čl. 6. Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují fyzické osoby uvedené v čl. 2
odst. 1 písm. a, které prokazatelně fakticky bydlí na území jiné obce po dobu delší než 10 měsíců v roce a platí tam za likvidaci odpadu. Za takový případ se nepovažuje přechodné ubytování v jiné
obci např. z důvodů práce nebo studia. Platba za likvidaci odpadu
v jiné obci se může prokázat čestným prohlášením.
(2) Jestliže jsou ve společné domácnosti více než dvě děti ve
věku do 15 let, je třetí a každé další dítě z takové domácnosti ve
věku do 15 let od poplatku osvobozeno. Rozhodným datem pro
posouzení důvodu osvobození je věk k 1. 1. běžného roku a osvobození se vztahuje na celý kalendářní rok bez ohledu na den, kdy
dítě dovrší 15 let věku v běžném roce.
Čl. 7. Navýšení poplatku
(1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Poplatek nebo jeho část, která nebyla zaplacena do 31. 12.
běžného roku, zvýší obecní úřad na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku.
Čl. 8. Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 2/2011, kterou se stanoví
poplatek za komunální odpad na území Obce Ondřejov.
Čl. 9. Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. 1.
2015

Učebna přírodopisu

NA NAŠÍ ŠKOLE BRATŘÍ FRIČŮ
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Letošní školní rok zahájila naše základní škola již v jedenácti
třídách. Opět, stejně jako loni, máme dvě nové první třídy. Nově
máme též 3 oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 70 míst.
Do naší základní školy po dlouhé době chodí více než 210 žáků,
o které se stará rekordně celkem 20 učitelů a vychovatelů.
Škola se na tento nápor dosti tvrdě připravovala celé prázdniny.
Nedostatek tříd se musel vyřešit tak, že se z bývalé sborovny stala
opět kmenová učebna. Učitelé se přestěhovali ze sborovny do
zmodernizovaných kabinetů. Ty jsou ovšem tak malé, že pro
změnu z kabinetů do tříd vyputovaly všechny školní sbírky
a učební pomůcky. Na to zase bylo potřeba vytvořit nové úložné
prostory ve třídách. Největší úpravy proběhly v učebně přírodopisu, kde se musely opravit i podlahy. Třída, ve které se bude učit
zejména přírodopis a zeměpis, má nyní opravdu parametry, které
nám mohou jiné školy závidět. Podobně je na tom učebna fyziky
a chemie, která je připravena i na laboratorní práce. Díky digestoři
se zde mohou dělat i ze zdravotních hledisek jinde problematické
chemické pokusy. Novou nábytkovou stěnou se spoustou prostoru
na knihy a mapy se pyšní též učebna českého jazyka, literatury
a dějepisu. Úplně nová je učebnička 2. třídy, která vznikla z již
zmíněné sborovny. Na změny související s vytvořením nové třídy,
které celkem přišly na asi 500 000 Kč, škole finančně přispěly obce Ondřejov, Struhařov, Zvánovice a Kaliště.
Letos se také završil projekt školy „Interaktivní ZŠ Ondřejov“.
Díky projektu, který čerpal prostředky i z EU, ale především díky
pracovitosti mnoha učitelů jsme bohatší nejen o velké množství
vlastních digitálních materiálů. Škola byla dovybavena multimediální a výpočetní technikou tak, že dnes se může již směle prohlásit
v tomto směru za dobře vybavenou školu. Vedle počítačové učebny s 18 počítači má škola jednu učebnu s dataprojektorem, ozvučením a promítací plochou a dalších 7 učeben s interaktivní tabulí.
Ve všech třídách i kabinetech máme počítače, které nám umožňují
efektivně pracovat v prostředí Google Apps. Učitelé navíc začali
využívat služby Školy online, které umožňují elektronické řízení
a administrativu vyučování. Postupně vznikají elektronické třídní
knihy, časem budou mít rodiče a žáci k dispozici i elektronické žákovské knížky, ke kterým bude přístup přes internet třeba
i z domova nebo z práce.
Naše škola pro letošní rok získala čtyři nové, plně kvalifikované
učitele, z toho dva na plný úvazek: zkušeného pana učitele pro
prvňáčky a mladou paní učitelku s aprobací angličtiny a francouzKabinet jazyků
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štiny. V budoucnu tedy bude škola moci nabízet a vyučovat jako
druhý cizí jazyk vedle ruštiny a němčiny i francouzštinu. Třetí
mladá paní učitelka nám odborně bude vyučovat pár hodin výtvarnou výchovu. Bohužel, je pracovně již hodně vytížená v ZUŠ
v Benešově. Od začátku října náš pedagogický sbor ještě posílí
další kvalifikovaný učitel – rodilý mluvčí ze Skotska, který u nás
bude po celý školní rok spolupracovat s učitelkami v některých
hodinách AJ. Získali jsme jej jako partneři v rámci projektu s podporou z EU zcela zdarma.
Věřím, že naše mateřská škola má před sebou klidný rok. Nakonec se letos po dlouhé době poprvé podařilo přijmou do MŠ
všechny tříleté děti, které byly u letošního zápisu. Dokonce nyní
nabízíme dvě volná místa ve čtvrtek a v pátek dětem, které mohou
být i mladší tří let. Někteří již přijatí nám totiž nabídli a uvolnili
v režimu tzv. doplňkových dětí tuto kapacitu.
I když asi o služby MŠ v Ondřejově v budoucnu bude stále
velký zájem, nedostatek volné kapacity již nehrozí, právě v těchto
dnech započala výstavba nového pavilonu MŠ se dvěma odděleními až pro dalších 52 dětí.
Závěrem tohoto článku bych chtěl poděkovat stávajícímu a končícímu zastupitelstvu za dobrou péči o zdejší školství a za dobrou
spolupráci se školou. Myslím si, že za poslední čtyři roky se toho
v našich školách z pohledu vybavení změnilo a zlepšilo opravdu
hodně k lepšímu.
Nicméně toho, co je pro naše ondřejovské školství v nejbližší
budoucnosti potřeba nutně udělat, je ještě opravdu hodně. Budovy
školy nestačí. Nemůžeme v tuto chvíli uspokojit všechny požadavky na moderní vzdělávání, chybí nám učebny, odborné učebny
(dílny, žákovská kuchyňka, hudebna, učebna na výtvarnou výchovu, aula na přednášky, besedy, soutěže). Chybí nám dostatek
prostor pro šatny. Malá je i kapacita školní kuchyně a školní jídelny. Na hraně svou kvalitou jsou i sociální zařízení a rozvody
inženýrských sítí. Chybí relaxační prostory pro žáky i učitele, sborovna. V případě nárůstu hodin TV bude nedostatečná kapacita
i sportovišť a tělocvičen. Již nyní máme problémy s tím, abychom
měli dostatek volných hodin v tělocvičně SKC pro naši školku,
družinu a vlastní sportovní kroužky.
Před novým zastupitelstvem bude stát v kapitole školství proto
ještě hodně úkolů. Stávající budovy na náměstí potřebují co nejdříve nové střechy, fasádu, změnu topného média (protože kotle na
koks a černé uhlí jsou již dávno za svou plánovanou životností).
Zmodernizovat bude třeba co nejdříve i školní kuchyni s jídelnou
a všechna sociální zařízení ve škole.

A pak je tady odvážný, ale potřebný projekt nové základní školy...
Milí ondřejovští voliči, držím vám palce, abyste v nadcházejících volbách našli na kandidátních listinách takové spoluobčany,
pro které bude naše školství zcela zásadní prioritou.
Přeji vám, abyste zvolili ty z vás, kteří také dokáží vše, co jsem
výše nastínil, v novém volebním období splnit. Naše škola – vaše
děti si to určitě zaslouží.

Učebna fyziky a chemie

Nová učebna z bývalé sborovny

Dva pohledy do třetí třídy

Mgr. Karel Blažek, ředitel školy
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KŮŇ – NEJEN PŘÍTEL, ALE I LÉKAŘ

Není to tak dávno, co mě a mé malinké syny zavedly kroky
k paní Janě Zenklové. Bylo to na doporučení známé fyzioterapeutky Mgr. Šárky Smíškové, která se zabývá převážně hipoterapií, tj.
léčebnou jízdou na koni, která je založená na neurofyziologickém
principu, kde kůň je zdrojem pohybových impulzů, kterým se jezdec přizpůsobuje a která hodně pomohla mému staršímu chlapečkovi. Chtěli jsme v hiporehabilitaci pokračovat, ale pokud možno
bez nákladného dojíždění, a tak jsme se dozvěděli právě o paní
Janě Zenklové a klubu Kvítek přímo v Ondřejově.
Koho by napadlo, že nedaleko hřbitova, kde jsme vídávali pást
se krásné koníky, se může jedna nenápadná a velmi laskavá paní
obětavě věnovat nejen koním, ale hlavně lidem, kteří její pomoc
opravdu potřebují. Jsou to handicapovaní lidé a klub Kvítek jim
umožňuje formou hiporehabilitace se zaměřením na parajezdectví
– tj. jezdecký výcvik a sport handicapovaných – naučit se pracovat s koněm tak, aby měli z jízdy nejen radost, ale aby jim tato
práce i zvýšila sebevědomí a pomohla jim zmírnit a někdy dokonce
i vyléčit jejich obtíže. Všichni členové včetně dětí (i těch našich,
kterým je 3,5 roku a 21 měsíců) se učí kromě jízdy veškeré péči
o koně a pomáhají při výcviku svých handicapovaných kamarádů.
Klub Kvítek v rámci své činnosti koordinuje paradrezurní sport
v celé ČR, pořádá akce pro handicapované jezdce, děti i další zájemce o tuto problematiku – soutěže, soustředění, semináře, besedy
a otevřené mistrovství ČR v paradrezuře – jezdci klubu jsou velmi
úspěšní nejen na domácích závodech, ale dokonce se účastnili i 2x
mistrovství Evropy!
Myslím, že mnoho obyvatel Ondřejova ani netuší, koho máme
mezi sebou, a proto jsem chtěla alespoň malinko tyto úžasné lidičky představit, hlavně paní Janu Zenklovou a Ing. Andreu Beránkovou a poděkovat jim za jejich ohromě záslužnou, i když hodně
náročnou práci a chtěla bych jim popřát nejen hodně zdraví, štěstí,
ale i mnoho úspěchů na další cestě, spoustu šťastných klientů, kteří
i díky nim mohou dokázat to, v co už možná ani oni sami nevěřili.

Ing. Světlana Fašinová, Ph. D. a malí Kvítkové Jurášek a Štěpánek

V sobotu 2. 8. 2014 se na ondřejovských tenisových kurtech
uskutečnil již pátý ročník turnaje čtyřher. K ranní registraci dorazilo 11 deblových dvojic, které byly losem rozděleny do dvou
skupin o pěti a šesti párech. Do závěrečných bojů o poháry mohly
postoupit pouze dva první páry z každé skupiny.
Tradiční ondřejovské tenisové osobnosti, jakými jsou J. Reček
st. s panem Pecinou a J. Lanzendörfer s panem Procházkou, doplnily na letošním turnaji i dvojice nových tenisových nadšenců
naší obce P. Vávry, J. Staňka a D. Vrtišky, což je pro rozvoj našeho
tenisu velmi dobrá zpráva.
Počasí tenisu přálo, snad jen velké dusno vyvolávalo o to větší
zájem o chladné pivo z Hospůdky na hřišti. Paní Hanka s Láďou
navíc uvařili všem sportovcům a fanouškům výborný gulášek,
a tak přítomné rodiny s dětmi strávily v areálu sportoviště příjemný den a některé i celý večer.
Průběh turnaje potvrzoval papírové předpoklady a oba účastníci
loňského finále, manželé Vilhelmovi a D. Foltánek s partnerem M. Plecháčem, obsadili první příčky svých skupin. O druhá
postupová místa svedly zbylé páry tvrdý boj.
Každý z párů využíval své nejlepší schopnosti k cestě za vítězstvím, a tak dvojice P. Rédl a R. Čihák pracovala zejména na psychologické stránce boje. Skvěle mentálně vybavený R. Čihák své
soupeře psychicky doslova terorizoval a ve spojení s bezelstným
smíchem jeho parťáka P. Rédla tvořili velmi nebezpečný pár, který
nakonec vybojoval pěkné páté místo. Za zmínku stojí také
zlepšený servis (rozuměj zkrácení času mezi jednotlivými cca šesti
nadhozy na jeden servis) našeho kapitána ondřejovského soutěžního družstva J. Müllera, což víc než jeho spoluhráč M. Hájek,
ocenili především ostatní soupeři.
Nejhezčí a nejkvalitnější tenis jsme mohli vidět v obou semifinálových zápasech, kde manželé Vilhelmovi sehráli pravděpodobně svůj nejtěžší zápas v turnaji se smíšenou dvojicí
přespolních tenistů L. Rozumkovou a Z. Jeřábkem. Do druhého
semifinále se vedle zmíněné dvojice D. Foltánek s partnerem probojovali otec a syn Andrlíkovi z Českého Brodu, kteří oproti loňské formě výrazně potrénovali.
Na postup do finále to ale stále nestačilo. V souboji vyřazených
semifinalistů však zúročili roční tréningové dávky, což jim nakonec zajistilo krásné třetí místo. Do finále se tak dostali oba loňští
finalisté a bylo otázkou, zda se letos podaří D. Foltánkovi s partnerem nalézt recept na skvělou technickou hru L. Vilhelmové spojenou se silovým pojetím tenisu jejího muže, který
si s technickými údery naopak velkou hlavu nedělá.
Manželská souhra Vilhelmových byla ale zřejmá od prvních
úderů finále a páru D. Foltánka se nepodařilo najít na jejich tenis
Vítězové - manželé Vilhelmovi

