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EDITORIAL

SLOVO STAROSTY

Vážení čtenáři,

Vážení čtenáři,

nová podoba Ozvěn vychází již podruhé
a soudě podle mimořádně kladného ohlasu
vás, čtenářů, se vám líbí. To nás těší. Práce
s jejich vydáním není jednoduchá, nakonec
ví to každý z vás, kdo do Ozvěn přispívá, jak
vytvoření textu dokáže občas potrápit. Nás ale
práce baví, když víme, že je rádi čtete.
Potěší nás, když nám zachováte přízeň, napíšete nám své názory a zeptáte se na to, co vás
v souvislosti se životem v Ondřejově, Třemblatech a Turkovicích zajímá. V té souvislosti připravujeme rubriku „Otázky čtenářů“.
To však bude mít svá pravidla. Podrobné
informace o těchto i jiných možnostech komunikace s Obcí se dozvíte v příštím vydání Ozvěn, v posledním zářijovém týdnu.
Čas dovolených klepe na dveře, a tak mi
dovolte, abych vám popřála tu nejlepší
dovolenou…
NEJLEPŠÍ si každý představuje jinak, na
jiném místě, s jinými lidmi anebo bez nich,
v jiném prostředí a konečně i s jiným jídelním lístkem. Jsme lidé různí, a tak svůj
volný čas sdílejme každý po svém.
Co nakonec?
Pěkné počasí, radost ze zážitků a jeden typ
na cestování.
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, vycházková trasa B kolem rybníka Komenského, prohlídka zámku s nádhernou zahradou a posezení v cukrárně ve Žďáru nad
Sázavou čeká i na vás.
Hezké léto vám přeje
Vratislava Vomáčková

tentokrát bych Vás ve svém příspěvku rád
seznámil s některými plánovanými i probíhajícími akcemi.
Byla zpracována projektová dokumentace
a koncem dubna podána žádost o dotaci
na rekonstrukci chodníků v Ondřejově. Žádost jsme podali pro úsek v Choceradské
a Pražské ulici, od ulice Družstevní přes
náměstí po parkoviště u staré mateřské
školy. Další úsek jsme bohužel ze žádosti
museli vypustit pro nesouhlas některých
vlastníků sousedních pozemků.
Probíhají opravy obecních komunikací,
kompletní rekonstrukci nebo výstavbu nám
bohužel letošní rozpočet nedovolí.
Finišujeme s přípravami na kolaudaci
podkrovní učebny v základní škole. Od letošního září již bude učebna sloužit dětem
a učitelům. Vrcholí také přípravy na od-

Zkrácená pravidla
pro zveřejňování příspěvků
Uzávěrka dalšího čísla Ozvěn je 15. 8. 2016
Příspěvky zasílejte na adresu redakce.
ozvenyondrejov@gmail.com. Výjimečně lze
příspěvek odevzdat na podatelně OÚ.
Texty příspěvků zasílejte ve standardním
formátu.doc, docx.
Nevkládejte do textu fotograﬁe a graﬁcké
materiály, tyto musí být dodány jako
samostatné soubory, ve formátech
.jpg, .tiff, .gif, případně .pdf.
Fotograﬁe musí vyhovovat požadavkům
pro novinový tisk.

PŘIPRAVUJEME:
Zprávy a oznámení z obce Spolková činnost Koncepce

návrhu
územního plánu  Ohlédnutí za uplynulým školním rokem  Škola
nanečisto  Škola po stopách Karla IV.  Ples školy  Odpovědi na
dotazy čtenářů Úspěchy nejen AU AV Sportujeme po prázdninách
Kalendář akcí
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vlhčení zdiva, na rekonstrukci střechy, na
úpravu kuchyně základní školy. Tato akce
proběhne během letních prázdnin.
Připravují se úpravy hasičských zbrojnic
v Turkovicích a Třemblatech, které jsou
prakticky jedinými objekty pro setkávání
obyvatel a organizaci veřejných akcí v těchto místních částech obce.
Další podstatnou věcí, na které se v současné době pracuje, je příprava územního
plánu (bližší informace přinese další vydání
Ozvěn).
Ještě nemohu zapomenout na vítání občánků, které proběhlo v květnu. Byl pro
mě moc hezký zážitek vystoupit z kolotoče každodenních starostí a povinností, být
součástí tak příjemné akce a vidět tolik dětských úsměvů. Děkuji všem, kteří se podíleli na jeho bezchybné organizaci.
Zastupitelstvo na svém březnovém zasedání rozhodlo o oddělení mateřské školy
od školy základní. V současné době probíhají přípravy na výběrové řízení na pozici
ředitelky či ředitele mateřské školy. Další
informace se dozvíte na jiném místě tohoto
vydání Ozvěn a na obecním webu.
Věřím, že se postupně uklidňuje atmosféra
kolem naší ZŠ a MŠ, která byla nabitá emocemi a na všechny působila velmi negativně.
Zastupitelstvo obce na svém květnovém zasedání vyslovilo učitelům základní školy podporu v následujícím usnesení: „Zastupitelstvo
obce Ondřejov si uvědomuje současnou nelehkou situaci v oblasti školství, velmi si váží
práce učitelů a jejich poslání, přičemž jim
tímto vyjadřuje úctu, plnou důvěru a podporu. Zároveň respektuje ředitele školy, který byl
vybrán v řádném transparentním výběrovém
řízení na tuto pozici. Zastupitelstvo dále konstatuje, že vedení obce ani samo zastupitelstvo nemůže ze své pozice ovlivňovat ani řídit
personální otázky ve škole nebo být arbitrem
v občanskoprávních sporech.“
Závěrem všem přeji hezké léto, mnoho zajímavých zážitků na dovolené, dětem pěkné
vysvědčení a v září opět na shledanou.
Vladimír Zámyslický, starosta

17.6.2016 10:19:23
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Kdo za to může?

Osadní výbory

Kdo může za to, že po náměstí, před školou, v trávě okolo všech ulic, zkrátka skoro všude, musíme kličkovat mezi psími
hromádkami. Na psech samotných to asi
nechat nemůžeme. V úvahu tedy přicházejí
jejich nezodpovědní a sobečtí majitelé. Ono
je jistě snadnější vypustit psa před dům
nebo ho vyvenčit na veřejných plochách,
dokonce i u pomníku nebo na hřbitově, než
po něm uklízet vlastní dvorek či vzít do ruky
sáček a po svém miláčkovi uklidit. Pro pohodlí majitelů venčících psy je speciální koš
se sáčky k těmto účelům na lípě u odpadkových kontejnerů.
Až dosud nezrušená obecní vyhláška
z roku 1997 tento problém řeší. Zakazuje
volný pohyb psů, jejich vstup na veřejnou
zeleň a průvodcům psů přikazuje neprodleně odstranit každé znečištění.
V zastavěných částech obce musí být pes
veden na vodítku.
Jak je to jednoduché! Pouhým respektováním těchto pravidel může být celý
problém vyřešen.
Teď jen jestli jsou lidé ochotní je respektovat,
aby si děti nehrály a neběhaly v tak nechutném prostředí a slušní lidé se nemuseli
za ty ostatní stydět. Co myslíte, půjde to?
Jaroslava Kozáková

Jak jistě víte docela všichni, obec Ondřejov sestává z vlastního Ondřejova,
Turkovic a Třemblat. Každá z těchto částí
má i své speciﬁcké problémy, které si jistě
nejlépe vyřeší (za pomoci zastupitelstva)
sama. A k tomu právě slouží osadní výbory. Ve vztahu k zastupitelstvu mají jen
hlas poradní, ale znáte to, dobrá rada je
nad zlato. V Turkovicích a Třemblatech
pracují osadní výbory už dlouho, problémy
samotného Ondřejova řešilo vždy přímo
zastupitelstvo. Byla tu určitá nerovnováha,
a proto vznikl loni i osadní výbor Ondřejov.
Není to tedy jen jakýsi výbor pro řešení
problémů v chatových osadách, jak si dosud mnozí myslí, ale týká se to celé části
Ondřejov.
A řešené problémy? Dětské hřiště,
kontejnery na odpad, místní komunikace,
veřejná zeleň, osvětlení, radon, parkování
po ulicích a další problémy.

Členové OV Ondřejov byli vybíráni tak, aby
obsáhli co nejširší oblast zájmů.
Jsou to: předseda OV Michal Vašut,
Jan Šafra, Jaroslava Kozáková, Zdena
Ambrožová, Martin Novotný (zahradník),
Jan Borgula, Světlana Fašinová a Dana
Neumannová. Jako host se schůzí zúčastňuje a spolupracuje Viktor Votruba, který
má na starosti kontakt se zastupitelstvem
obce.
V osadním výboru Třemblaty jsou: Kateřina
Preislerová-Štolcová, Ladislav Pác a Antonín Pác.
V osadním výboru Turkovic: František
Srna, Seija Zachová a Inka Kmochová.
Občané tedy mají možnost se obracet
se svými problémy (nebo případnou pochvalou) přímo na obecní úřad, zastupitele nebo na členy osadních výborů a bylo
by velmi dobré, kdyby toho co nejvíc využívali.
Jaroslava Kozáková

Aktuální informace Ministerstva vnitra ČR
V souvislosti s blížícím se obdobím letních prázdnin a dovolených vydává MV ČR
informace o vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let. Sdělení v plném
znění hledejte na stránkách obce Ondřejov.
redakce

Pálení čarodějnic
v Turkovicích
V sobotu 30. dubna pořádal Osadní výbor
Turkovice ve spolupráci s místními hasiči již tradiční pálení čarodějnic. V podvečerním doplňkovém programu si děti mohly
vyzkoušet své dovednosti v několika disciplínách připravených na ploše hřiště. Na
své si přišli i dospěláci, kteří si mohli ověřit
své síly ve šplhu, překonávali dvou i třímetrové překážky anebo třeba jen přátelsky
podebatovali.
Po setmění nastal dlouho očekávaný
okamžik - zapálení hranice. Ta vydržela
hořet až do časných ranních hodin. Než
však plameny nadobro uhasly, mohli přítomní občané nalézt útočiště v útrobách
zbrojnice a občerstvit se. Připraveno bylo
též opékání vuřtů, klobás či topinek a pro
starší bylo k dispozici i točené pivo. Za
největšího žáru vatry předvedli hasiči
možnosti speciálních obleků proti sálavému
teplu, kdy se zcela přiblížili k hranici a před
zraky přihlížejících vlastníma rukama
manipulovali s hořícími kládami.
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Celá akce se nesla v přátelském duchu
a všichni byli rádi, že se po čase zase
společně sešli. Doufám, že stejně tomu
bude i na dětském dnu, který proběhne

opět pod taktovkou Osadního výboru ve
spolupráci s hasiči v neděli 5. 6. na hřišti
v Turkovicích.
Pepík Brabec

10.6.2016 12:32:46
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Náměstkyně ministryně
školství v Ondřejově
Dne 10. května 2016 navštívila naši základní školu náměstkyně pro řízení ekonomické sekce Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR RNDr. Zuzana Matušková. Náměstkyni ministryně přivítali zástupci obecního úřadu a ve škole všechny
zúčastněné provázel ředitel Základní školy a mateřské školy bratří Fričů Ondřejov,
Mgr. Miroslav Rovenský. RNDr. Zuzana
Matušková se zajímala o prostorové potřeby naší školy s ohledem na demograﬁckou
křivku v regionu, nárůst počtu žáků, potřebu učeben, zázemí pro pedagogy a specializované učebny.
Mgr. Miroslav Rovenský, ředitel školy

Ohlédnutí za letošním slavnostním obřadem
„Vítání nových občánků 2016“
Nové občánky přivítal letos do života v naší
obci pan starosta Mgr. Vladimír Zámyslický.
Obřad se uskutečnil 30. dubna, tak jako
vždy, v krásném prostředí ondřejovského
mlýna pana Ročáka. Celkem jsme přivítali
27 občánků a i účast hostů byla početná.
Fotograﬁe pana Flachse, na kterých zachytil nejen obřad samotný, ale i jednotlivé
zúčastněné, jsou velmi pěkné. CD s fotograﬁemi jsou připraveny k vyzvednutí na
obecním úřadě v době otevíracích hodin
pro veřejnost.

Ještě jednou děkuji za pomoc panu P. Řezbovi a členkám sboru pro občanské
záležitosti paní Margitě Novotné, Jitce Staňkové, Janě Novotné a Heleně
Kyclerové. Dík patří i paní učitelce Blance Kyclerové a žákům naší školy za milé
vystoupení.
Věřím, že si všichni, stejně jako já, odnesli
z letošního vítání občánků hezké vzpomínky, a přeji všem děťátkům jménem
svým i jménem všech ostatních hodně
zdraví, štěstí a lásky.
Ing. Naděžda Vlnasová, tajemnice OÚ

Operační program
Zaměstnanost
Základní škola a mateřská škola bratří Fričů
Ondřejov získala v těchto dnech na základě
žádosti o podporu z Operačního programu
Zaměstnanost z Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci ve výši 1 311 874 na
realizaci projektu „Máme o děti postaráno“.
Klíčovou aktivitou tohoto nového projektu
základní školy bude založení žákovského
klubu pro žáky 1. stupně ZŠ ve spolupráci
s SKC Ondřejov, v jehož prostorách tento žákovský klub vyroste. Aktivita vedení
školy a celého realizačního týmu, který od
října loňského roku celý projekt připravoval
a usiloval o získání dotace, vychází vstříc
zvýšenému zájmu rodičů o umístění dětí
ve školní družině, která má však kapacitu
omezenu na 70 žáků. Školní žákovský klub
v prvním roce rozšíří tyto možnosti o cca 20
školáků, a umožní tak dalším rodičům věnovat se jejich zaměstnání.
Mgr. Miroslav Rovenský, ředitel školy
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Baráčníci pořádali oslavu Svátku matek
Všichni si uvědomujeme, že matka je dárkyní života. Prapůvod tohoto svátku je
v Řecku.
V roce 1900 vyhlásil americký prezident
na počest Anny Reeversové, bojovnice za
práva matek, Svátek matek. Začal se slavit
po celém světě.
Podle pamětníků tento nápad do Česka
přivezla Alice Masaryková, dcera našeho
prvního prezidenta. Oﬁciálně se u nás začal
slavit v roce 1923.

Pálení čarodějnic
ve Třemblatech
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Lidé věřili, že tuto noc se
čarodějnice slétají na čarodějnický sabat,
a také například věřili v otevírání podzemí,
kde jsou ukryty poklady. Na ochranu před
čarodějnicemi se na vyvýšených místech
zapalovaly ohně. Také letos postavili Hasiči ve Třemblatech velikou hranici. Hasičská omladina na své schůzce v hasičárně
vytvořila velikou čarodějnici ze slámy,
kterou oblékla do starých šatů. Tato čarodějnice stála na vrcholu hranice a čekala
na slavnostní zapálení. Se stmíváním se
scházeli místní i přespolní lidé, aby byli
přítomni slavnostnímu zapálení. Před aktem zapálení byla vyhlášena „nejkrásnější
třemblatská čarodějnice“, kterou byla vy-
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V Ondřejově oslavu Svátku matek pořádají každoročně Baráčníci. Kulturní program
připravují školní i předškolní děti. Hodně
českých básníků napsalo krásné verše věnované matkám. Dětské hlásky a upřímné
oči je s láskou předávají těm, kterým jsou
určeny. Děti zpívaly, tančily, recitovaly, hrály na zobcové ﬂétny a zahrály i pohádky.
Sál SKC v Ondřejově byl i tentokrát zaplněn
a panovala zde pohoda, radost a nadšení.
Blanka Kyclerová, vychovatelka ŠD
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Agrotechnické lhůty hoří!
Kdysi, ještě v dobách totalitních, nazval jeden
zástupce zahraniční ﬁrmy náš národ národem
bojovníků. V létě jsme bojovali o zrno, v zimě
pro změnu o uhlí. Soudě podle sebe jsme
bojovníky stále. Já například s příchodem jara
bojuji s agrotechnickými lhůtami. Na pozvání
do kina, do divadla nebo jen tak na výlet odpovídám: „Nemůžu, musím sekat, sázet, plít,
zalívat, okopávat, pálit a já nevím co všechno.“
Ale určitě v tom nejsem sama. Všichni
milujeme ten úžasný pocit uspokojení, když si
večer na terase u sklenky vína vychutnáváme,
jak krásné dílko jsme vytvořili. Jenže problém
je v tom, že se naše nespoutaná vášeň může
lehce stát přítěží pro naše nejbližší okolí. Prosím tedy všechny zahradní spolubojovníky,
aby dodržovali dobu „klidu“, která je stanovena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2008
o ochraně životní prostředí, zdraví a veřejného
pořádku v článku 1 takto:
Od 20.00 hodin pracovního dne do 7.00
hodin následujícího dne, dále od soboty
16.00 hodin do 7.00 hodin prvního následujícího pracovního dne a také po celý
den státem uznaného svátku je mimo jiné
zakázáno pálit v otevřených ohništích a zahradních krbech ohně, které produkují větší
množství kouře, používat hlučné stroje (např.
sekačky, křovinořezy, drtiče větví, cirkulárky,
motorové pily), provozovat na území obce
živou nebo reprodukovanou hudbu, která
svou hlasitostí narušuje veřejný pořádek,
zejména noční klid. Podrobné informace jsou
obsaženy ve vyhlášce na našich internetových stránkách ing. Naděžda Vlnasová,
tajemnice OÚ

hlášena Tereza Hrůnková a dětská čarodějnice Kristýnka Hrůnková.
V půl deváté hasiči s velkou slávou zapálili hranici a oslava čarodějnic mohla začít.
Letošní účast byla nevídaná. Sešlo se tolik lidí, že to ani místní nepamatují. A jako
na každé oslavě ani tady nechybělo dobré
jídlo a pití. Hamburgery, masíčko z grilu,
špekáčky a dršťková polévka, to vše mizelo jako mávnutím proutku. Pivo teklo proudem, ani alko i nealko nechybělo. K tomu se
hrálo na kytary a zpívalo. Lidé se setkávali,
povídali si, co je nového a děti se vyřádily.
(samozřejmě pod dohledem rodičů)
Oslava pálení čarodějnic 2016 byla jedna z nejpovedenějších za poslední roky.
Doufáme, že příští rok se 30. dubna sejdeme znovu u zapáleného ohně, a oslavíme
příchod jara.
Hana Štolcová
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SLAVNOSTI ONDŘEJE Z DUBÉ, POPRÁVCE A NEJVYŠŠÍHO ZEMSKÉHO SUDÍHO
Páni z Dubé, kteří byli vrchností Ondřejova již od počátku 13. století, vždy
sloužili věrně českým panovníkům. Jméno
Ondřej bylo u tohoto rodu velmi oblíbené.
Nejznámějším je však bezesporu Ondřej
zvaný starší z Dubé sezením na Zlenicích.
Po jeho otci nebo dědovi, též Ondřejích,
sídlících na hradě Dubé (dnes zřícenina
Stará Dubá), nese naše městečko jméno
Ondřejov.
Ondřej starší z Dubé byl význačnou
osobností u dvora Karla IV. a také jeho následovníka Václava IV. Účastnil se téměř
všech význačných politických událostí. Do
historie se zapsal především jako znalec
zemského práva. Víme, že od roku 1361
(nebo 1343, to není zcela jasné) až do roku
1394 byl nejvyšším sudím Království českého. V lednu roku 1405 byl Ondřej z Dubé
ustanoven jmenovacím dekretem poprávcem (soudcem) v Kouřimském kraji. Jako
svědek je podepsán velmi často na důležitých státních listinách. Za nejvýznamnější
přínos ve vývoji tehdejšího práva lze bezpochyby považovat jeho dílo Práva zemská
česká. Ondřej z Dubé zemřel roku 1412
nebo 1413 na svém hradě Zlenicích a pochován byl v Hrusicích v kostele sv. Václava.
Slavnostmi Ondřeje z Dubé bych ráda
navázala na loňské slavnosti povýšení
Ondřejova na městečko dekretem císařovny Marie Terezie. Věřím, že je dobré
si připomínat historické osobnosti spojené
s naší obcí. Slavnosti se budou konat v sobotu 10. září, 2016 od 14,00 hodin na
ondřejovském náměstí. Zahájeny budou
tradičně třemi dělostřeleckými salvami,

DO FASÁDY NÁRODNÍHO MUZEA
JSOU ZLATÝM PÍSMEM VYTESÁNA
JMÉNA MUŽŮ, KTEŘÍ VÝZNAMNĚ
VYTVÁŘELI HISTORII NAŠÍ ZEMĚ.
JEDNÍM Z NICH JE I ČESKÝ ŠLECHTIC
ONDŘEJ Z DUBÉ, KTERÝ SE ZAPSAL
DO HISTORIE JAKO ZNALEC
ZEMSKÉHO PRÁVA A POPRÁVCE.

sužována lapky a loupežníky. Pořádek byl
nastolen teprve s příchodem Karla IV. na
trůn. Otakar Brousil ve své knize Ondřejov
v Posázaví píše: „...o jeho vládě se říkalo,
že tenkráte dítě se zlatým jablkem mohlo
klidně projíti bezpečně celým královstvím.“
Ale zpátky k našim lapkům. Otakar Brousil ve své knize uvádí i některá staročeská jména lapků, jako např. Václav, tlustý, obstarožný; Hanalík chromý na levou
nohu; Ryneš suché tváře, dosti vysoký;
Vilém střelec, vysoký, nosatý; Rokyta,
šilhavý nebo Hřebenek s ryšavou bradou.
V samotném ondřejovském kraji uvádí
autor mezi nejznámějšími například tyto
lapky: „Janek Hanspiléř s Janem, ježto
jeho stěli v Čestlicích, oblúpili jsú jednoho
sedláka podlé Mnichovic, vzěli jemu sukni
a plášť.“ Jednám s Národním muzeem,
o možnostech zapůjčení loutek loupežníků včetně některých kulis. Výstava bude
stejně jako loni v přízemních prostorách
školy. Každý, kdo donese obrázek loupežníka, dostane sladkou odměnu. Na
sladkou odměnu se mohou těšit i všichni Ondřejové. Na výstavě se bude také
promítat dokument České televize 72 jmen
české historie. Podařilo se mi získat díl,
který přibližuje život a dílo Ondřeje z Dubé.
Stejně jako loni bych ráda požádala, a to
nejen společnosti ale i občany, Ondřejova,
Turkovic a Třemblat, o ﬁnanční příspěvek.
Budu ráda za každou částku.
Milí čtenáři, věřím, že vás nastíněný
program zaujal a přijdete si užít. Držme
palce, aby nám přálo i počasí. Moc se na
vás všechny těším!
Ing. Naďa Vlnasová, tajemnice OÚ

tak doufejme, že to tentokrát vyjde. A na
co se můžete těšit? Stejně jako loni na jarmak s tradičními českými výrobky. Budete
si moci pochutnat mimo jiné i na pečeném
selátku a medovině. Nebudou chybět ani
dobová řemesla, která si můžete vyzkoušet. Radost dětem udělá jistě střelnice
s luky a ruční kolotoč, na kterém se budou moci svézt zdarma. Obdivovat můžete
i umění tanečnice s živým hadem. Vystoupení šermířů bude neméně zajímavé. Tyto
akce připravuji společně s panem Tomášem Sailerem.
Stejně jako loni bude akce doprovázena
výstavou. Tentokrát je zaměřena na lapky
a loupeživé rytíře, kteří ve 13. století sužovali místní obyvatele. Osada Ondřejov
byla v období válek a vojenských tažení za
vlády Jana Lucemburského (1310-1346)
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árod chvátal, aby nahradil, co válkami
a bouřemi zmeškal. R. 1457 zemřel
17letý Ladislav Pohrobek a králem zvolen Jiří Poděbradský. Náš Zdeněk Kostka
stal se jeho důvěrníkem a celým srdcem
oddaným přítelem. Roku 1462 vede české poselstvo do Říma a vyjednává o potvrzení kompaktát. Nabízí za to výpravu
Jiřího proti Turkům, dobyvším nedávno
Cařihradu a vyslovuje mínění, že jinak
dojde opět k bouřím, dodávaje hned, že
je nebez pečno spoléhati se na sílu meče.
Avšak papež žádal, aby se Jiří vzdal
kompaktát a vyslal do Čech legáta Fantina. Dnes 12. srpna 1462 došlo k oné scéně, kde král Jiří slavně se prohlásil pro kalich a Kostka při tom ujišťoval, že podobojí
chtějí za králem a kompaktáty státi životem i statky a poděkoval králi za projev
víry. Legát Fantin ostře mluvil proti králi
a byl uvězněn, ne jako nuncius, ale jako
bývalý služebník Jiřího, na staroměstské
radnici a pak na Poděbradech. Tato neshoda mezi Římem a Jiřím měla smutné
následky pro celou českou zemi a také
pro Ondřejov a okolí zvláště těžké. Katolíci, třebas měli rádi Jiřího, byli poslušni
papeže. A Jiří, dosud spravedlivý ke všem,
věděl, že může spoléhati jen na podobojí. Mor, jenž nastal v českých zemích na
podzim r. 1463 a potrval i v r. 1464, vyhubil mnoho šlechtických rodin. To dalo Jiřímu příležitost, aby odúmrťmi a poručenstvími nad pozůstalými sirotky sílil sebe
a svou stranu. Strana katolická nesla těžce tuto újmu, a proto část panstva utvořila
r. 1465 Jednotu zelenohorskou, již v čele
stál Zdeněk Konopišťský ze Šternberka.
Postavili se proti Jiřímu a nastaly kruté
boje. Jiří měl býti trůnu zbaven a králem
měl se státi Matyáš, král uherský, jenž po
smrti své choti Kateřiny, dcery Jiříkovy,
dal se do boje se svým tchánem, králem
český. Šternberk hubil zboží přátel Jiřího,
mezi něž patřil Kostka. A tu náš kraj, jehož vrchností byl právě Zdeněk Kostka,
zkoušel pro věrnost svého pána velmi
mnoho útrap. Tehdy asi ohněm byl zničen
Ondřejov a r. 1466 hrady Kostkovy v okolí:
Dubá, Zlenice, Hrádek a tvrz u Hradových
Střimelic. Když bouře domácích rozbrojů
přehnala se jinam, Kostka hleděl ulehčit
povinnosti poddaných. V té době pro náš
kostel dal ulíti Kostka jako patron veliký
zvon s nápisem: Petr kotlář Pražan lil –
Zdeněk z Postupic, mincmistr českého
království náklad dal.
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Časopis Pětilístek
V naší škole vychází čtvrtletně dětský časopis
Pětilístek, ve kterém jsou otiskovány práce
žáků 1. stupně ZŠ, to jest žáků prvních až pátých tříd. Vydávání časopisu je dosti dlouhá
tradice, letos vychází již devátý ročník. Vždy
bývá na celý školní rok vyhlášeno určité téma
časopisu. Letos tímto tématem byl Karel IV.,
vzhledem k sedmistému výročí jeho narození
14. května 1316. Časopis se tiskne v pěti
exemplářích; pro každý ročník jeden, žák si ho
přečte a předá spolužákovi. Pokud chce paní
učitelka, aby žáci pracovali s časopisem skupinově při vyučování, například při čtení, prvouce, výtvarné výchově apod., má k dispozici
časopis v elektronické podobě a může stránku
zobrazit na interaktivní tabuli. Dříve se Pětilístek vytvářel a tiskl „ručně“ - vystřihováním
a nalepováním, což byla dosti náročná práce,
kterou několik let vykonávala paní učitelka
Jana Potměšilová. Letos se již sazba a tisk
provádí elektronicky, na počítači a časopis
zpracovává učitel Pošta.
Jan Pošta
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stal se jeho důvěrníkem a celým srdcem
oddaným přítelem. Roku 1462 vede české poselstvo do Říma a vyjednává o potvrzení kompaktát. Nabízí za to výpravu
Jiřího proti Turkům, dobyvším nedávno
Cařihradu a vyslovuje mínění, že jinak
dojde opět k bouřím, dodávaje hned, že
je nebezpečno spoléhati se na sílu meče.
Avšak papež žádal, aby se Jiří vzdal
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následky pro celou českou zemi a také
pro Ondřejov a okolí zvláště těžké. Katolíci, třebas měli rádi Jiřího, byli poslušni
papeže. A Jiří, dosud spravedlivý ke všem,
věděl, že může spoléhati jen na podobojí. Mor, jenž nastal v českých zemích na
podzim r. 1463 a potrval i v r. 1464, vyhubil mnoho šlechtických rodin. To dalo Jiřímu příležitost, aby odúmrťmi a poručenstvími nad pozůstalými sirotky sílil sebe
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r. 1465 Jednotu zelenohorskou, již v čele
stál Zdeněk Konopišťský ze Šternberka.
Postavili se proti Jiřímu a nastaly kruté
boje. Jiří měl býti trůnu zbaven a králem
měl se státi Matyáš, král uherský, jenž po
smrti své choti Kateřiny, dcery Jiříkovy,
dal se do boje se svým tchánem, králem
český. Šternberk hubil zboží přátel Jiřího,
mezi něž patřil Kostka. A tu náš kraj, jehož vrchností byl právě Zdeněk Kostka,
zkoušel pro věrnost svého pána velmi
mnoho útrap. Tehdy asi ohněm byl zničen
Ondřejov a r. 1466 hrady Kostkovy v okolí:
Dubá, Zlenice, Hrádek a tvrz u Hradových
Střimelic. Když bouře domácích rozbrojů
přehnala se jinam, Kostka hleděl ulehčit
povinnosti poddaných. V té době pro náš
kostel dal ulíti Kostka jako patron veliký
zvon s nápisem: Petr kotlář Pražan lil –
Zdeněk z Postupic, mincmistr českého
království náklad dal.

Důvěřujme tradiční
výuce matematiky
Mnoho se píše o experimentech ve vyučování. Zkouší se alternativy s notebooky,
školními lavicemi, hodnocením a pro nás
nejdůležitějšími výukovými metodami. Některá vylepšení se v čase jistě osvědčí.
Obraz tradiční školy však mimoděk získává
punc něčeho zastaralého, nefunkčního
a frustrujícího. Dovolte mi obhájit výuku
matematiky. Proč je fajn?
Tradiční výuka nás učí systematické
mravenčí práci. Pokud přesto učitel dokáže žáka nadchnout, je to skvělé. Postupy a osnovy (dnes Rámcový vzdělávací
program - RVP) matematiky pro základní
školy jsou dosti obsáhlé, a to zejména na

Autor Ondřej Tykal

druhém stupni. Představa, že žák osmé
třídy provádí se zatajeným dechem zkoušku rovnice, jejíž řešením vyšel zlomek, je
komická. Určitě by radši hleděl na krásnou
spolužačku, které to dnes zvlášť sluší.
Zkrátka k povinnosti se vždy musíme přinutit. Zde se nabízí argument, že tedy osnovy
(RVP) zjednodušíme. K tomu asi spějeme,
pak ale určitě snížíme kvalitu vzdělání. Odpovězme si upřímně na otázku. Je opravdu
dobrý nápad vychovávat děti k tomu, aby
dělaly jen to, co je baví? Kolik ale my děláme na pracovišti věcí, které nás nebaví?
Čím dál více. Nejlepší výsledky se vždy
rodí z tvrdé práce. Hrát si můžeme občas.
Tradiční výuka rozvíjí myšlení, oživujme
ji, ale nezříkejme se fungujícího modelu.
Buďme opatrní se zaváděním nových me-

Organizace Liga proti rakovině pořádala letos
11. května již podvacáté sbírkovou akci
Český den proti rakovině.
Tato sbírka zaměřená na boj s rakovinou je největší preventivní akcí v České republice.
Žáci 9. ročníku Základní školy v Ondřejově již tradičně nabízeli symbol sbírky - žlutý
kvítek měsíčku lékařského - občanům Ondřejova, Zvánovic, Struhařova a Třemblat.
Podařilo se jim díky Vám vybrat částku 17 768 Kč, která putuje na léčbu onkologických pacientů - letos s diagnózou rakovina prsu.
Děkujeme Vám!!!!!
Ing. Hana Chaloupková, zástupkyně ředitele školy
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tod a postupů ve výuce. Každý experiment
na poli vzdělávání potřebuje spoustu let,
než se opravdu prokáže, jaký bude mít vliv
na žáka v budoucnu. (Zde vůbec nemám
v úmyslu znevažovat alternativní výuku,
která u nás ve škole částečně probíhá na
prvním stupni.) Co mají asi na mysli současní novináři frází, že učitelé matematiky
jen připravují žáky k přijímacím zkouškám?
Krása a jedinečnost matematiky spočívá
v tom, že všechno se ne sebe vrství. Máte-li mezeru v základu, budete o ni stále
zakopávat a nikdy nad ní nic nepostavíte.
Pokud umíte užívat základ, můžete nad
ním postavit nadstavbu dle svých možností. Přijímací testy jsou většinou postaveny,
aby žáka prověřily ve všech důležitých oblastech a schopnost samostatného úsudku
prokáže nalezením řešení.
Tradiční výuka matematiky má u nás
dobře propracovaný základ, který skutečně žákovi umožní pochopit a vyznat se
ve svém myšlení. Pokud nemá od boha
logické myšlení, velmi mu pomůže si
alespoň nějaké vybudovat. Někdy to bolí,
to je pravda. V dnešní době už jistě nejde
žít bez matematického základu. Přesto
jsme neustále svědky polemiky, zda matematiku učit více, či méně, a jestli takhle,
nebo jinak. Než se ovšem dohodneme,
možná zjistíme, že naše děti neumí nic,
a už je nemá ani kdo učit.
Monika Janíková
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Noc s Andersenem 2016
23. 3. 2016 spala naše třída na počest Hanse Christiana Andersena ve školní družině.
Povídali jsme si o největším pohádkáři. Dozvěděli jsme se, že se narodil 2. 4. 1805
v Kodani v Dánsku. Napsal 156 pohádek
a z toho 56 skončilo úmrtím hlavního hrdiny.
Během večera jsme si hráli na mimozemšťany. Rozdělili jsme se do dvojic a jeden
z dvojice byl člověk a druhý mimozemšťan.
Člověk se snažil nalézt a probudit mimozemšťana. Byla to legrace. Druhá soutěž
byla taky o mimozemšťanech. Samozřejmě jsme si i četli. Paní učitelka pro nás připravila knížku Naše třídní je mimozemšťan
od Jiřího Šandery. Ve 22.00 hodin jsme šli
na hvězdárnu. Tam jsme se učili zacházet
s dalekohledem. A byli jsme na hvězdárně
v kosmické laboratoři, kde jsme se koukali
na dalekohled ve Španělsku. Pak jsme se
vrátili zpět do družiny. Paní učitelka nám
pustila pohádku na dobrou noc a skoro
všichni jsme hned usnuli.
Klaudie Kratochvílová, 4. třída

Sběr starého papíru
Více než 20 let organizuje Blanka Kyclerová,
vedoucí vychovatelka ŠD, školní akci Sběr
starého papíru. Ta se setkává s velkým pochopením a úspěchem hlavně u žáků školy a jejich rodičů. Přispět do obrovského
kontejneru ﬁrmy, která odvoz zajišťuje, se
stalo součástí života školy. Je až s podivem,
kolik aut se sjede v daný den ke škole a silné ruce a rychlé nohy vynosí papírový „odpad“. Jsme nadšeni a jásáme! Je zřejmé, že
Blanka Kyclerová kdysi započala to, čemu
říkáme tradice. A protože se jedná o činnost
prospěšnou přírodě i nám, máme z toho
radost dvojnásobnou. Letos v květnu ﬁrma
VEGA odvezla 6600 kg starého papíru.
Blanko, díky!
Vratislava Vomáčková

Barevné dny
Tradiční barevné dny opět zahýbaly všemi třídami na 1. i 2. stupni žáků základní školy.
Vyhlášen byl červený, žlutý, modrý a zelený den.
Motivace paní učitelky třídní Evy Štosové se setkala s odezvou, a tak letos bezkonkurenčně zvítězila 5. třída.

8. třída ve Žďárských strojírnách
Necelý rok mají osmáci na rozhodnutí, kam dál budou směřovat, jakou školu či učiliště zvolí pro
další získání vědomostí, poznatků a zkušeností. Proto jsme využili nabídku exkurze do ŽĎASU,
jednoho z největších strojírenských podniků v Česku. Žáci se tak na vlastní oči mohli seznámit
s provozem podniku, který zaměstnává 2500 lidí různých profesí.
Vratislava Vomáčková
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Dny otevřených dveří na
hvězdárně ve spolupráci
se ZŠ bratří Fričů
Tradiční Dny otevřených dveří Ondřejovské hvězdárny se letos konaly 13.
až 15. května. Kdo chtěl a přišel, užil si
rozsáhlý program - prohlídky pracovišť
Astronomického ústavu AV ČR i přednášky. Rozsáhlý byl i program pro děti – od
přednášek až po přítomnost Krtka astronauta, tak typického pro zápis právě a jen
do ondřejovské školy nebo možnost vyfotografovat se s Rákosníčkem, který ve
svých příbězích putuje ke hvězdám a letos
slaví čtyřicáté narozeniny. Přidali se i ondřejovští chovatelé drobného zvířectva
a na starém hřišti vystavili doslova výstavní
kousky a potěšili tak i návštěvníky hvězdárny. Výstava obrazů Vladimíra Kiseljova na
vesmírná témata doplněná živou malbou
před návštěvníky, pak doplnila vědecké
prostředí o další rozměr.
S organizací již tradičně pomáhají žáci
Základní školy bratří Fričů. Informují návštěvníky, rozdávají program, podílejí se
na realizaci programu pro děti. Letos se
museli navíc vystřídat v kostýmu Rákosníčka v nadživotní velikosti. Děkujeme žákyním Sáře Bitourové, Aleně Heřmánkové,
Markétě Potměšilové, Tereze Jirákové
a Tereze Němcové. A také absolventům
školy – Lucii Brilové a Lukáši Kušičkovi. Je
potěšitelné, že se ke škole i k hvězdárně
hlásí.
Pavel Suchan

Tomáši Kušnirákovi blahopřeje
Pavel Suchan, mluvčí ASU AV ČR

Tradiční účast ondřejovské školy
v Astronomické olympiádě slaví úspěchy
Letošního třináctého ročníku Astronomické
olympiády se v jeho prvním kole zúčastnilo
9 115 žáků. Ve druhém (korespondenčním)
kole pak odevzdalo své práce 1 793 dětí, ze
kterých 50 nejlepších z obou kategorií, tedy
od 6. až po 9. třídu, dorazilo na pražské ﬁnále.
Když jsem jako jeden ze zakladatelů Astronomické olympiády předával letošního
20. května ve slavnostním prostředí budovy
Akademie věd v Praze diplomy a ceny pro
ﬁnalisty Astronomické olympiády, moc mě
potěšilo, že zde vidím žáka 8. třídy ondřejovské školy. Tento úspěch, postup Tomáše Kušniráka až do republikového finále,
kdy se stal jedním z pětadvacítky nejlepších
řešitelů Astronomické olympiády ve své ka-

tegorii, předcházela ale účast ve školním
a korespondenčním kole a především péče
učitele, konkrétně Dr. Věry Hudcové.
Jak ona sama píše: „V ondřejovské škole se na podzim, jako každým rokem, konalo školní kolo Astronomické olympiády
ve dvou kategoriích. Z této kategorie vzešla
řada úspěšných řešitelů, kteří měli možnost
účastnit se korespondenčního kola během
ledna až března. Korespondenčního kola se
účastnil také žák 8. třídy Tomáš Kušnirák. Tomáš postoupil mezi 25 ﬁnalistů z celé republiky. Celorepublikové ﬁnále se konalo v Praze
v pátek 20. května, kde Tomáš reprezentoval
naši školu. Tomáši, moc děkujeme.“
Pavel Suchan

Učitelé ZŠ Ondřejov přijali pozvánku Pavla Suchana z Astronomického ústavu AV
ČR na pozorování přechodu Merkuru přes Slunce 9. května 2016.
Sára Bitourová při službě u Krtka astronauta
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ZE ŠKOLNÍHO PROJEKTU AŽ NA TELEVIZNÍ OBRAZOVKY:
Projekt studentů Základní školy v Ondřejově slaví úspěch v soutěži Gratias Tibi

Noční krajina dnes

Tým projektu Zachraňme TMU!

„ZNÁTE NĚKOHO VE SVÉM OKOLÍ, KDO POMOHL PROMĚNIT MÍSTO, VE KTERÉM ŽIJE, K LEPŠÍMU?“
Tímto titulkem motivují na webu ceny Gratias Tibi k nominaci
projektů mladých lidí. Ale ne tak ledajakých. Jedná se o projekty, jenž pozitivně ovlivňují život v komunitě či v celé společnosti.
Do celorepublikové soutěže, která je letos v České republice vyhlašována již po třetí, jsme byli tentokrát nominováni i my s projektem Zachraňme TMU!
Tma v noci dnes již není samozřejmostí. Tato skutečnost přináší
spoustu rizik nejen pro člověka, ale také pro živočichy a rostliny.
A tak jsme se před 3 lety s redakční radou Základní školy v Ondřejově rozhodli s touto situací něco dělat. Co? Dát o ní vědět
ostatním, aby se o ní vědělo a mluvilo. V rámci projektů Think big
od Nadace O2 a v rámci projektu od Nadace Vodafone jsme realizovali projekty na popularizaci této problematiky zasahující do
života všech obyvatel střední Evropy. Zaměřili jsme se především
na vzdělávání dětí, aby situaci, která nyní je, nebraly jako samozřejmou, ale aby ji vnímaly se všemi riziky, které přináší třeba i pro
zdraví člověka.
A právě tento projekt byl do soutěže nominován stejně jako dalších,
více než 130 iniciativ, mladých lidí.
„Dobrý den, volám za organizaci Člověk v tísni. Ráda bych Vám pogratulovala k postupu mezi pět nejlepších projektů ve vaší kategorii.“
„Porota oceňuje zejména originalitu a aktuálnost tématu, které je
ve společnosti podceňované, ale přitom velmi důležité. V projektu spatřuje velký potenciál k tomu, aby měl dlouhodobě dopady
na celou společnost a zlepšil kvalitu života mnoha lidí. Úctyhodné
je také komplexní pojetí projektu, které vyváženě kombinuje prvky

popularizačního a odborného přístupu, a zapojuje různé cílové
skupiny od dětí po dospělé.“
Ano. Porota nás vybrala mezi pět ﬁnalistů a konečný vítěz bude vyhlášen 31. května v Lucerně za přítomnosti České televize a mnoha
významných osobností. Je to pro nás velikým úspěchem a zároveň
motivací k realizaci dalších projektů prospěšných společnosti.
Pavla Hudcová
A Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR k tomu dodává:
„Astronomové potřebují, aby obloha byla tmavá. Aby světelné znečištění nepřesvítilo slabé hvězdy, mlhoviny, hvězdokupy, cizí galaxie
nebo třeba komety a asteroidy. A když se tématu chopí žáci a studenti a snaží se udělat něco pro pozorování vesmíru, ale dokonce především pro přírodu a pro zdraví člověka, je to hodné úcty a podpory.
Vzpomínám si na to množství práce nebo spíš spolupráce, na to, jak
členové týmu měli dokonce svojí vizitku na dveřích do jedné z pracoven na hvězdárně. Astronomický ústav AV ČR projekt Zachraňme
TMU! podpořil zázemím pro práci počínaje přes konzultace odborníků
až po materiální podporu. Netušili jsme ale, že jednou to někdo ocení
natolik, že kvůli členům týmu přijede do Ondřejova – do školy a na
hvězdárnu – Česká televize, aby o nich natočila medailonek. Máme
z toho neskrývanou radost, děkujeme za časovou investici pro nás
pro všechny a …v době uzávěrky tohoto čísla Ozvěn držíme palce,
ať vyhrají. A pokud nevyhrají? Dostat se do pětice ﬁnalistů je už dost
a dost dostatečný úspěch! Těší mě na tom ale ještě jedna věc. Opět
se tu ukazuje, že Ondřejov spolupracuje, hvězdárna a škola o sobě
vědí … a tak to má být.“
Pavel Suchan, mluvčí ASU AV ČR

Představujeme partnery obce Ondřejov, kteří se podíleli na realizaci oslav v roce 2015
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KALENDÁŘ AKCÍ

Výběrové řízení na ředitelku/ředitele MŠ
V souladu s ustanovením § 166, odst. zákona č. 561/2004 Sb. školského
zákona a vyhlášky č.54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích vyhlašuje obec Ondřejov, Choceradská 62, 251 65 zastoupená starostou
Mgr. Vladimírem Zámyslickým v rámci plnění svých úkolů zřizovatele

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA
FUNKCI ŘEDITELE/KY MATEŘSKÉ ŠKOLY.
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP JE OD 1. 1. 2017.
Písemnou přihlášku se všemi požadovanými doklady lze podat k rukám starosty
obce do podatelny OÚ osobně nebo zaslat poštou nejpozději do 22. června 2016
do 11.00 hodin. Za rozhodující pro doručení přihlášky je okamžik převzetí
podatelnou OÚ. Přihláška musí být podána v neprůhledném obalu (obálce)
zabezpečeném proti neoprávněné manipulaci a označená textem:
„Výběrové řízení ředitel/ka MŠ – NEOTVÍRAT“.

Jarní úklid příkopů
v Ondřejově,
Třemblatech
a Zvánovicích
V sobotu 9.dubna uklidila „myslivecká brigáda“ příkopy silnic vybíhajících z Ondřejova,
Třemblat a Zvánovic. Dvacet nadšených
myslivců z Honebního společenstva Ondřejov-Zvánovice se sešlo v nepříjemném
mrholení a nasbírali na každé silnici neuvěřitelných dvanáct pytlů o objemu 120 litrů
plných odpadků. Malou perličkou je, že na
silnicích vybíhajících ze Třemblat, se našlo
několik desítek lahví výhradně od vodky
slušné kvality. Jménem všech místních
obyvatel zúčastněným děkujeme.

Podrobné informace jsou uveřejněny na internetové úřední desce
Obecního úřadu Ondřejov na internetové adrese www.obecondrejov.cz

HATHA JÓGA V PŘÍRODĚ
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 17:30 DO 19:00 HODIN, CELÝ ČERVENEC A SRPEN
V AREÁLU ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU V ONDŘEJOVĚ - U STARÉ HVĚZDÁRNY
Parkoviště v areálu, na mapce č.18, jděte ve směru prohlídky kolem busty
pana Friče, na plošinu mezi pozorovací domky, č.10.
Při nepříznivém počasí budou lekce v SKC, v malém sálku v prvním patře.
S sebou: karimatku, vhodné oblečení (pro závěrečnou relaxaci
něco teplejšího nebo deku)
Venkovní lekce zdarma, lekce v SKC za symbolické vstupné.
Těšíme se na Vás!
Kontakty:
Jolana Soukupová,
tel.: 777 122 756
Pravidelné info
na facebooku:
Jóga Amrita,
jolana.soukupova@seznam.cz
Brankica Kubátová,
Zuzana Dobrá, Jiří Kubát
www.ceskafederacejogy.cz

Myslete na léto
již nyní - příměstský tábor
v SKCENTRU
Příměstský tábor BAV SE - 5 posledních
volných míst!!!!
připravujeme pro děti i letos a to v termínu
25. 7.- 29. 7.!
Elektronické přihlášky lze posílat od 1. 3.
2016, kapacita je 20 míst!
Letos se vaše ratolesti mohou opět těšit na
pořádnou dávku zábavy, nových kamarádů
a hlavně spoustu nových zážitků. Připravujeme program denně od 7:30 - 16.30. Čeká
nás cesta kolem světa!
Po náročném školním roce, kdy děti většinu svého času tráví v lavicích a hlavu mají
zahlcenou novými vědomostmi, je v létě
prostor na to, aby se věnovaly aktivnímu
odpočinku. Právě proto bude tábor zaměřený na pohybovou průpravu, tvoření
v kolektivu a na další aktivity v tělocvičně
i venku.
Více info na www.tabor-bavse.cz.
Ing. Bohumila Řešátková

Pozvánka na koncert
Letošní sezónu zahajujeme prvním koncertem již 3. září.
Ve spolupráci s Astronomickým ústavem se bude konat venku,
v prostoru mezi historickými kopulemi. Dva dny po svém japonském turné přijede do Ondřejova významný soubor - Panochovo
kvarteto. Patří mezi nejstarší kvarteta působící ve stejném složení

od počátku svého založení. V Ondřejově vystoupí pro velký úspěch
již podruhé. Začátek koncertu je stanoven na 16.30 hodin.
V případě nepříznivého počasí by se koncert konal ve mlýně.
za Kruh přátel hudby Ondřejov
Pavel Řezba
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Obec Ondřejov Vás srdečně zve na

Slavnosti Ondřeje z Dubé
poprávce a nejvyššího zemského sudího Království českého

Kdy: 10. září, 2016
Kde: ondřejovské náměstí
Slavnosti budou tradičně zahájeny třemi dělostřeleckými salvami

přesně ve 14,00 hodin
u
u
u
u
u
u
u
u

Na co se můžeme těšit?
Ruční kolotoč a střelnice pro děti zdarma
Vystoupení rytířů a předvádění dobových zbraní
Ukázky historických řemesel s možností vyzkoušet si je
Loutkové divadlo a workshop pro děti
Jarmark s tradičními českými výrobky a občerstvením
Odměna pro každé dítě, které přinese obrázek loupežníka
K poslechu zahraje kapela Generace
Tanečnice s živým hadem a ohňová show ve 21.30 hodin
Pochutnat si můžete také na pečeném selátku, trdelníku nebo medovině…
Akce je doprovázena výstavou loutek lapků a loupeživých rytířů ze sbírek
Národního muzea v prostorách základní školy.
Současně bude promítán dokumentární film o díle a životě Ondřeje z Dubé.
Akce je realizována obcí Ondřejov ve spolupráci s Národním muzeem,
panem T. Sailerem a panem J. Zemanem.

Těšíme se na setkání!
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