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etošní meteorický roj Perseid ukázal na
nebi hned několik velmi jasných bolidů.
Ten nejvýraznější nad střední Evropou,
resp. přesně nad západní Ukrajinou, se
postaral o nebeské divadlo 12. srpna krátce před lokální půlnocí ve 23:55:08 letního času. Na základě měření Evropské
bolidové sítě (Dr. Pavel Spurný z ASÚ AV
ČR v Ondřejově ve spolupráci s kolegy
z ASÚ SAV v Tatranské Lomnici) vstoupilo
ledoprachové těleso o původní hmotnosti
asi 180 gramů a velikosti přibližně o něco
menší jak baseballový míček do naší atmosféry rychlostí 60,7 km/s. Zářit začalo
ve výšce 115,4 km nad zemí a pohaslo až
v 74,2 kilometru. Celková světelná dráha
měřila 66,2 kilometru. Silná zelená emise bolidu na snímku je způsobena nabuzením atomů kyslíku po délce dráhy, kudy
tělísko touto závratnou rychlostí prolétalo.
Jak třením o částice plynu v atmosféře těleso zanikalo, předávalo energii okolnímu
vzduchu. Na snímku si všimněte unikátního záznamu vývoje stopy, která za bolidem zůstala a byla patrná ještě hodinu po
průletu bolidu.
Pavel Suchan
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SLOVO STAROSTY

SLOVO STAROSTY

Vážení čtenáři,
dovolte abych Vás pozdravil po letních
prázdninách, které utekly jako voda (přesto, že se jí nedostává). Věřím, že jste letní
horka přežili ve zdraví a podařilo se Vám
načerpat nové síly. V předvolebním období
nechci svůj příspěvek zneužívat k popisu
realizovaných projektů a dalších „úspěchů“,
proto se jen pokusím shrnout pár novinek,
které nastaly v průběhu prázdnin.
Na obecním úřadu rozhodně nebyla okurková sezona, kromě běžných věcí nás velmi zaměstnala „přeregistrace“ školy. Absolvovali jsme nepopsatelný byrokratický
proces, jehož výsledkem je, že konečně
máme v ruce platnou registraci školské
právnické osoby se všemi náležitostmi.
Jedná se o změnu víceméně formální, kterou děti a rodiče prakticky nepocítí.
Během prázdnin se nám podařil dotáhnout
převod pozemku od římskokatolické církve,
který je tak využitelný pro novou školu.
Další dobrou zprávou je, že po přerozdělení
peněz v příslušném dotačním programu jsme
nakonec dostali dotaci na opravu místních
komunikací. Tím pádem v letošním roce,
kromě oprav ulic U Kampeličky a části ulice
Seradovská, opravíme ještě ulici Zahradní.

V některých oblastech jsme takové úspěchy neměli, například se nepodařilo do
žádného dotačního programu zařadit rekonstrukci třemblatské požární nádrže, na
rozhodnutí o dotaci pro rekonstrukci křížku
ve Třemblatech stále čekáme. Možnosti
podpory budeme hledat i nadále.
V letošním roce nás ještě čeká spuštění
nových webových stránek, které zjednoduší a zpříjemní předávání informací i komunikaci občanů s obcí. Zároveň budou
splňovat podmínky oblíbeného nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR).
Vzhledem ke končícímu volebnímu období
bych rád poděkoval za dosavadní spolupráci
radním a zastupitelům. Velmi si vážím toho,
že práce rady a zastupitelstva probíhala konstruktivně a ve prospěch občanů, bez ohledu na to, za kterou volební stranu jednotliví
zastupitelé kandidovali. Stejné poděkování
patří i osadním výborům jejichž práce byla
pro všechny obecní části přínosná.

Dále musím za spolupráci poděkovat
manažerovi SKC Hynku Kašparovi, ředitelům MŠ a ZŠ Romaně Brilové a panu
Rovenskému. Poděkování také patří pracovnicím obecního úřadu, vedoucímu
obecní údržby panu Keclíkovi a všem pracovníkům údržby. Dále všem, se kterými
jsem mohl spolupracovat a kteří svou práci pro obec v mnoha případech dělali nezištně jako například Martin Novotný nebo
paní Kieferová.
K 31. srpnu ukončila pracovní poměr paní
tajemnice Vlnasová, rád bych jí touto formou ještě jednou poděkoval za spolupráci
a popřál mnoho šťastných chvil s vnoučaty.
Přeji Vám hladký nástup do poprázdninového režimu, mnoho úspěchů a šťastnou
ruku při podzimních volbách.
Vladimír Zámyslický

VOLBY podzim 2018:
Termíny, stručné informace pro voliče
Komunální volby 2018 se konají 5.–6. října současně s prvním kolem senátních
voleb. V pátek 5. října budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin. V sobotu
6. 10. od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo senátních voleb proběhne 12. a 13.
října 2018.
Volit může každý občan s trvalým bydlištěm v obci. Poprvé mohou také v komunálních volbách volit občané ze zemí Evropské unie s přechodným pobytem.
V případě komunálních voleb nelze využít voličského průkazu a je nutné volit
v místě trvalého bydliště. Podrobné informace jsou průběžně vyvěšovány na
vývěsce na náměstí v Ondřejově a nové úřední desce na webových stránkách
obce umožňující dálkový přístup. Sídla volebních místností se nemění. Volební
programy a kandidátní listiny některých stran jsou uvedeny níže. Těšíme se na
vaši účast!

Ochrana osobních údajů je důležitá
Dne 25. 5. 2018 začalo platit Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů.
Co to znamená pro obec? Na obecním úřadu jsou uložena osobní
data (občané Ondřejova, pracovníci obecního úřadu, dodavatelé aj.) a ta se ukládají a zpracovávají zejména ze dvou důvodů.
V prvním případě je to zpracování osobních dat, které vyplývá
z právního rámce (zákony). Zde je to např. evidence obyvatel, poplatky za veřejné služby (likvidace odpadů, provoz vodohospodářské infrastruktury), personální a mzdová agenda. V druhém případě jsou to aktivity, které obec dělá pro své občany.
Od roku 2000 platí zákon na ochranu osobních údajů. Obecné nařízení EU (GDPR) v podstatě jen rozšiřuje tento zákon o povinnost
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provést zhodnocení současné ochrany osobních údajů, přijmout
přiměřená opatření na eliminaci rizik zneužití nebo úniku osobních
údajů, zajistit průběžné vyhodnocování ochrany osobních údajů
včetně osoby, která na to bude dohlížet (tzv. pověřenec pro ochranu
osobních údajů – kontakty jsou na úřední desce) a deklaruje práva
fyzických osob – podrobnější informace najdete na webu
(Aktuality ze dne 17. 5. 2018 http://www.obecondrejov.cz/index.
php?id=306500&action=detail&oid=300215&nid=2668) nebo na
obecním úřadě.
Ing. Jana Havelková, obecní úřad Ondřejov
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Správná volba pro Ondřejov, Třemblaty
a Turkovice
je sestavena z kandidátů nezávislých na politických stranách, kteří mají
zájem pracovat pro naši obec. Všichni své schopnosti již prokázali, jak ve
svých profesních životech, tak i prací ve spolcích, osadních výborech i zastupitelstvu.

V

uplynulém volebním období jsme pracovali, s vědomím svých slibů, které
jsme dali voličům. Naším hlavním mottem bylo poctivé a efektivní hospodaření
s majetkem obce a korektní a otevřený přístup ke všem občanům. Těmito zásadami
se budeme řídit i v období následujícím.
Obecní investice se snažíme maximálně
podpořit prostředky z dotačních programů.
Dařilo se nám tak hospodařit bez dalšího
zadlužování obce i bez podpory rozpočtu
v minulosti běžnými prodeji obecních
nemovitostí. Naopak se nám podařilo získat další pozemky pro stavbu nové
školy nebo pozemky historické cesty z Ondřejova do Turkovic, kterou bychom rádi
obnovili.
V budoucím období jsme připraveni pokračovat v přípravě dvou velkých projektů,
kterými je výstavba nové školní budovy
a ČOV a kanalizace pro Turkovice a část
Ondřejova. Jejich ﬁnancování musí být
zajištěno tak, aby nebyly ohroženy standardní a nezbytné investice do obecního

majetku. Musíme pokračovat ve výstavbě
a opravách chodníků, komunikací a dešťové kanalizace, rozšiřování veřejného
osvětlení, opravách obecních budov apod.
Zejména situace chodců je vzhledem
k silnému provozu neutěšená, kromě připravované obnovy a výstavby chodníků
uděláme maximum pro zákaz tranzitu nákladních vozidel.
Stručné představení našich kandidátů:
• Vladimír Zámyslický, starosta obce
• David Kvapil, druhé volební období člen
rady obce, dlouholetý člen vedení ondřejovského fotbalového oddílu, jednatel
pojišťovací makléřské společnosti
• Jaroslava Kölblová, praktická lékařka
v Ondřejově, členka zastupitelstva obce
• Kateřina Preislerová Štolcová, členka
zastupitelstva obce, předsedkyně osadního výboru v Třemblatech a dobrý duch
třemblatského veřejného života
• Martin Keclík, velitel ondřejovské hasičské jednotky, člen zastupitelstva obce

• Vratislava Vomáčková, šéfredaktorka
Ozvěn, učitelka v ondřejovské základní
škole, členka zastupitelstva obce
• Josef Lanzendörfer, advokát, dlouholetý
člen zastupitelstva obce
• Romana Brilová, ředitelka mateřské školy v Ondřejově, mimo jiné aktivity vede
obecní kroniku
• Goce Chadzitaskos, vysokoškolský učitel, člen zastupitelstva obce
• Jan Šafra, zastupitel obce, člen ondřejovského osadního výboru, člověk,
který práci pro obec věnuje mnoho času
již dlouhá léta
• Pavel Vávra, ředitel společnosti
• Josef Matys, bývalý zastupitel obce,
člověk, kterému není jedno jak obec vypadá a co se v ní děje
• Karel Znamenáček, člen zastupitelstva
obce, dnes důchodce, dlouholetý ředitel
významných společností
• Jiří Kroupa, člen vedení TJ Sokol
• Petr Kölbl, předseda ondřejovského fotbalového oddílu, člen vedení TJ Sokol
Pokud máte důvěru v tyto kandidáty dejte
prosím hlas „Správné volbě“.
Vladimír Zámyslický

Vážení spoluobčané Ondřejova, Turkovic
a Třemblat, zveme vás všechny k volbám do
obecního zastupitelstva ve dnech 5. a 6. 10. 2018
V
letošních komunálních volbách budete mít možnost odevzdat
hlas též členům naší kandidátky za KDU-ČSL. Byť se jedná
o kandidátku tradiční české politické strany se stoletou tradicí,
kandidáti nebyli vybíráni podle stranické příslušnosti. Jsou to vaši
spoluobčané, kteří svými schopnostmi, zkušenostmi a odhodláním
chtějí přispět k rozvoji všech našich obcí.

Čeho chceme konkrétně v Ondřejově a obou místních částech
docílit? Ačkoli na podrobný program zde není dostatečný prostor,
můžeme napsat jedno: Budeme se starat o to, aby se v našich
obcích lépe žilo, bezpečněji a komfortněji se pohybovalo po ulicích
a ty aby byly o poznání čistší a upravenější. Zvláštní důraz klademe na přípravu revitalizace ondřejovského náměstí 9. května. To
by se mělo stát výkladní skříní Ondřejova. Budeme řešit problém
s odpadními vodami v ulici Pod Hřištěm. Jako podstatnou vnímáme
bezpečnost, a to především v souvislosti se silničním provozem.
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Proto zvážíme možnost mít vlastního obecního strážníka, který by
na bezpečnost v rámci našeho katastru dohlížel. Nezapomeneme
ani na podporu sportovních a kulturních aktivit, a to nejen v rámci
SKC, na které můžeme být v naší obci právem hrdí. Zvláštní pozornost si zaslouží též naši hasiči.
Samostatnou a velmi důležitou kapitolou je školství. Novou mateřskou školu se povedlo v uplynulém období dokončit. Aktuálním
úkolem nyní bude výstavba nové základní školy.
Ondřejov, Turkovice i Třemblat si zasluhují vedení, které bude o naše
obce dobře pečovat a starat se o jejich další rozvoj. Proto si vás, milí
spoluobčané, dovolujeme vyzvat, abyste ve dnech 5. a 6. 10. přišli
svým hlasem podpořit kandidáty, kterým důvěřujete. Za naši kandidátku vám můžeme slíbit, že naši kandidáti pro Ondřejov, Turkovice
i Třemblat budou dobrými a zodpovědnými zastupiteli.
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Ondřejov-Třemblaty-Turkovice – naše kandidátka
Za kandidáty má mluvit jejich dílo. Dovolte mi proto, abych shrnul to hlavní, co se v obci pořídilo, když naše volební
strana byla vítězem voleb a já jsem byl starostou.
• 2007 – nová okna ZŠ
• 2008 – nákup prvního pozemku pro novou ZŠ
• 2009 – zateplení, tepelné čerpadlo a rekonstrukce KD v Ondřejově, rekonstrukce bývalého OÚ v Průběžné na družinu,
zpevnění počátku Větrné ulice
• 2010 – zateplení a rekonstrukce staré MŠ, vyasfaltování Fričovy ulice, dovedení vodovodu do obce, rekonstrukce veřejného
osvětlení, rekonstrukce rybníku v Družstevní
• 2011 – vodovod a kanalizace, restaurování pomníku sv. Ondřeje,
opěrná zeď u MŠ, rekonstrukce historických cest do Kališť a Na
Výhledu, rekonstrukce zahrady MŠ
• 2012 – dokončení vodovodu a kanalizace, nový asfalt některých
místních komunikací, nákup komunálního traktoru s příslušenstvím, rekonstrukce podlahy sálu KD
• 2013 – nová ČOV v Ondřejově
• 2014 – rekonstrukce křižovatky v Turkovicích včetně ohrady na
kontejnery, rekonstrukce lesních cest
• 2015 – nová budova školky, rekonstrukce části staré ZŠ, nová učebna
v podkroví ZŠ, zateplení a tepelné čerpadlo pro zdravotní středisko,
rekonstrukce komunikací Na Rybníku, Průběžná a část Sukdolské.
V r. 2015 se mi podařilo získat dotaci 4 mil. Kč na novou střechu
a odvlhčení ZŠ. Dále jsem připravil a podal žádosti o dotace na
dětské hřiště pod KD a na strojní česle pro ČOV v Třemblatech,
obě byly schváleny. Tyto stavby proběhly už za nového starosty.
Celkové investice obce v letech 2008–2015 byly 177 235 960 Kč,
tj. v průměru víc než 22 mil. Kč ročně.
Teď nás čekají další velké investice: nová škola a ČOV a kanalizace v Turkovicích. Kromě toho bude třeba i hodně investic a oprav
menšího rozsahu, například komunikací, veřejného osvětlení, hasičáren, dešťové kanalizace apod. S tím vším bude spojena spousta
práce. Chceme se jí zúčastnit a svými zkušenostmi přispět k tomu,
aby všechno proběhlo co nejlépe.

Dovolte mi krátkou osobní vsuvku: Letos mi bude 70 let. Na starostu kandidovat nechci a podpořím dnešního starostu Láďu Zámyslického, kterého znám jako slušného a schopného člověka.
Pár slov o našich kandidátech:
• Martin Macháček – bývalý starosta obce, člen zastupitelstva kraje
• Viktor Votruba – člen rady obce pro školství, aktivní sportovec
a hospodář TJ Sokol.
• Václav Beránek – dlouholetý člen zastupitelstva, dřív i místostarosta a člen rady.
• Michal Vašut – předseda osadního výboru Ondřejov, odborník
na bezpečnost a dopravu.
• Daniela Kalousová – členka školské rady ZŠ Ondřejov zvolená
za rodiče.
• Lukáš Moťka, člen České ﬁlharmonie, stará se o program Kruhu
přátel hudby
• Dominika Švehlová vyučovala v SKC angličtinu, účastní se tam
i sportovních akcí
• Veronika Abdou se podílí na přípravě některých akcí pro ženy.
• Pavel Vorreiter byl členem rady obce, jako projektant pomáhal
při stavbách obce.
• Martin Pačovský je předsedou spolku „Škamna” rodičů a přátel školy
• Michal Alexa připravuje v naší obci veterinární ordinaci.
• Inka Kmochová – členka osadního výboru, účastní se práce
s dětmi v Sokole.
• Báru Valuchovou znáte ze školky i jak organizuje kulturní akce.
• Manka Šteﬂová zpívá v pěveckém sboru např. Rybovku, dříve
zde učila ve školce.
• Jana Zenklová vede v obci klub Kvítek, který se zabývá hipoterapií postižených.
Všichni naši kandidáti jsou zkušení a aktivní lidé, kterým můžete
věřit, že povedou obec co nejlépe. Prosím vás proto, abyste naší
kandidátce dali svůj hlas.
Martin Macháček

Sdružení přátel Ondřejovska
je sdružením nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva v obcích Ondřejov, Turkovice a Třemblat. Chceme
se aktivně podílet na rozvoji naší obce a efektivně vynakládat ﬁnanční prostředky na smysluplné projekty.
Co jsme již dokázali:
Naši kandidáti úspěšně pracují ve všech orgánech obce. Také díky
nám se podařilo realizovat většinu investičních akcí v obci – školku,
vodovod a kanalizaci v první etapě, místní komunikace v některých
lokalitách a další. Součástí práce našich kandidátů je také péče
o obecní infrastrukturu. V průběhu léta pravidelně sečeme a zaléváme obecní zeleň, pečujeme o dětské a sportovní hřiště, natíráme
obecní mobiliář. Pročistili jsme od náletových dřevin historickou cestu do Hrusic a ulici Ke Šmejkalce. Pravidelně udržujeme čisté propustky dešťové kanalizace a čistíme místní komunikace. Ve spolupráci s občany pak uklízíme naši obec. Podporujeme setkávání
občanů, podílíme se na organizaci pálení čarodějnic, dětského dne,
rozdávání betlémského světla a rozsvěcení vánočního stromku.
Co chceme udělat:
Podpořit výstavbu nové školní budovy. Chceme, aby obec Ondřejov zůstala střediskovou obcí, chápeme, že právě existence
spádové školy pro svazek obcí je k tomu správnou cestou. Vy-
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tvářet podmínky pro drobné podnikání a pro místní živnostníky.
Realizovat kanalizaci v západní části Ondřejova a v Turkovicích včetně stavby nové čistírny odpadních vod pod Turkovicemi.
Likvidace splaškových vod patří mezi naše hlavní priority. Řešit
neutěšenou situaci chodců. Zejména výstavbou nových chodníků podél hlavních silnic. Zasadit se o obnovu historické cesty
spojující Ondřejov s Turkovicemi. Připravit projektovou dokumentaci pro opravu místních komunikací a najít komplexní řešení ve všech částech obce.
Určitě přijďte 5. a 6. října k volbám a sami rozhodněte, kdo bude
hájit vaše zájmy v následujícím období. Pokud se vám líbí náš
program, budeme rádi za váš hlas.
Za sdružení přátel Ondřejovska – kandidáti sdružení – Josef Brabec
diplomovaný technik, Tomáš Šmídek, František Srna, Bc. Seija Zachová DiS, Ing. Jana Dvořáková, Mgr. Terezie Srnová, Jan Brabec, Tomáš Masopust, Vladimíra Haislová, Pavlína Srnová DiS, Miloš Müller,
Roman Dražil, Jiří Srna, Michala Matysová, Naděžda Brabcová.
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Barvy léta
v SKC

Prázdniny skončily, místo svobodného prázdninového života se děti zase
poskládaly do lavic a tříd, prostě vše, i to hezké musí skončit a začíná zase
další období se svými radostmi a i povinnostmi.

T

ak jen dovolte malé ohlédnutí do toho
letního období.
Letos poprvé byly příměstské tábory v SKC
organizovány jinak než v minulých letech,
a to nejen četností, byly čtyři týdenní turnusy, ale ještě byla další a podstatná změna
k lepšímu, tábory byly zdarma!
No a nakonec, i když byly pro děti zadarmo,
kvalita byla opravdu dobrá. Až tak dobrá, že
některé děti místo jednoho turnusu přemluvily rodiče a zůstaly na všechny! Takže jen
malá rekapitulace – celkem bylo na všech
turnusech 102 dětí, každý účastník na konci
tábora dostal na památku zdarma lego, děti
viděly hvězdárnu, byly na exkurzi u hasičů,
měly pohybovky, hry v tělocvičně i venku,

Ondrejov_3_2018_luc.indd 5

olympiádu, povídání a promítání o přírodě,
písničky, prostě parádní tábor. Byl k dispozici fotoaparát a děti samy dokumentovaly
své aktivity, tak nechme promlouvat fotky
z vlastních zdrojů.
Jen ještě velké poděkování lektorkám
a lektorům, paní L. Deverové s dcerou,
Lucce Mášové, M. Rýholcové, T. Malé,
B. Valuchové, D. Fuchsové, M. Stavinohové a H. Čermákové, ty vedli jednotlivé
turnusy, pak J. Beránkovi za muziku, B. Kocanové za pohybovky, hasičům z Ondřejova a Třemblat, p. Keclíkovi a Šebkovi,
paní Janešové z cukrárny za skvělou zmrzlinu, Jakubovi za skvělá jídla, děti říkaly, že
vaří líp než pan McDonald, hvězdárně za

prima exkurze, neznámému řidiči autobusu za svezení a všem dalším, co se sem
již nevešli, byli jste super a já doufám, že
se příští rok sejdeme znovu, tábory budou
doufám v této podobě pokračovat.
Hynek Kašpar
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Rychlé zprávy z turkovické hasičárny

Kroužek
mladých hasičů
Třemblat přijímá
nové členy
Scházíme se každý čtvrtek od 17.00 v hasičárně.
Přijďte se mezi nás podívat, začínáme 6. 9. 2018

Dopravní automobil v nových barvách
Na jaře letošního roku jsme se svépomocí pustili do příprav a vlastního nástřiku dopravního automobilu, který jsme v loňském roce
získali převodem od ZZS. Vozidlo sloužilo jako sanitka, proto jsme
museli původní žlutý lak změnit do standardních hasičských barev.
Jako první Sbor dobrovolných hasičů v ČR jsme naaplikovali na náš
dopravní automobil VW Transporter T5 ve verzi long / high / syncro nově vyvinutý červený odstín s kódovým označením OS 3117,
který vzešel z projektu „Barevná úprava zásahových požárních automobilů“. Automobil slouží pro zásahovou činnost jednotky a pro

ostatní akce sboru – soutěže, brigády, zdravotní asistence. Nový
odstín je jasně červený a jeví se jako lépe viditelný oproti původnímu RAL3000. Nátěrovou hmotu jsme zakoupili od společnosti Synpo. V budoucnu plánujeme použít tento červený odstín i při renovaci
našeho nového vozidla Tatra 815 získaného od AČR. Součástí prací bylo i polepení reﬂexními prvky. Nový lak vyšel na 18 000 Kč a na
jeho zhotovení svépomocí jsme potřebovali 210 hodin.

Péče o veřejnou zeleň
Ve spolupráci s obcí Ondřejov jsme zrekultivovali a nově oseli travou některé vybrané plochy na křižovatce a v okolí sportovního hřiště v Turkovicích. Osetím však naše práce zdaleka
nekončila, absence dešťových srážek nás donutila pravidelně
tyto plochy zalévat. Když udeřila o prázdninách sucha největší,
dováželi jsme pro zálivku vodu až z Poddubí – od řeky Sázavy.
Samozřejmostí se už v posledních letech stalo, že obecní travní
plochy také pravidelně sečeme.

Horké léto zaměstnalo také hasiče
K sedmi událostem vyjížděli během srpnových tropických dní
turkovičtí hasiči. Třikrát jsme byli povoláni k požáru, třikrát jsme
likvidovali obtížný hmyz a jednou poskytovali technickou pomoc
při zalévání veřejné zeleně v Turkovicích. I přes extrémní sucho,
které na našem území panovalo, se hasičům podařilo včas zasáhnout a zabránit tak požárům napáchat rozsáhlé škody na majetku a v případě bodavého hmyzu ho zkrotit, aby neohrožoval naše
spoluobčany. Jen u zásahů jsme tak odpracovali od začátku letošního roku přes 260 hodin.
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záležitost, trambus potřebuje čas od času seřídit spojku, brzdy
a přitáhnout řízení.

Odborná příprava
Abychom byli neustále připraveni na nejrůznější situace u hasičských zásahů, musíme absolvovat předepsanou odbornou přípravu. Letos nás kromě školení velitelů čekalo i dvoudenní školení strojníků a velký důraz klademe i na přípravu nositelů dýchací
techniky a proto jsme absolvovali odpolední výcvik v polygonu
hasičů z pražského metra nebo také výcvik ve speciálních oblecích
proti sálavému teplu – k tomu se nejlépe hodí žár z vatry při pálení
čarodějnic. Kromě toho se pravidelně scházíme a probíráme aktuální témata a to teoreticky i prakticky jako simulace skutečných
událostí.
Josef Brabec

Léto plné
táborových zážitků!
V letošním roce se konal již čtyřicátý běh táborů Dětské
organizace Slunce Ondřejov z.s. ve čtyřiceti dvouleté historii základny SLUNCE nedaleko obce Kletečná u Humpolce, kam převážně ondřejovské děti a v posledních čtyřech
letech nejen děti, jezdí trávit část svých prázdnin.

Setkání občanů Turkovic
Společně s turkovickým Osadním výborem jsme pořádali pálení
čarodějnic a dětský den. Obě akce byly velmi náročné na přípravu
– třeba dřevo na pálení čarodějnic připravujeme ručně a dětský
den organizovalo hned 18 členů sboru. Akce se vydařily, účastníci
je pochvalnými slovy ocenili a obě se těšily hojné účasti našich
spoluobčanů.

Nezapomínáme na minulost
Kromě tradičního kladení věnců k pomníku padlých k uctění
památky obou světových válek jsme se letos podíleli na realizaci největší fontány na světě, pořádané při příležitosti připomenutí
výročí 100 let od vzniku samostatného Československa. Během
víkendu 1.–6. června jsme byli součástí týmu 1 100 hasičů, kteří za pomoci požárních čerpadel, hadic a proudnic, za doprovodu
státní hymny, Smetanovy Vltavy a Slovanských tanců s podporou
monstrózní laserové show předvedli největší hasičskou fontánu
na světě. Akce proběhla v Praze na náplavce mezi Jiráskovým
a Palackého mostem.

Oprava a údržba techniky
Stejně jako my i naše technika se kterou zasahujeme, stárne. Proto i jí musíme věnovat pozornost a péči. Opravili jsme zásahovou
i sportovní stříkačku.Téměř po každém zásahu se něco porouchá,
ale díky našim šikovným ručičkám zase všechno pracuje jak má.
Třeba oprava čerpadla nebo spojky na Tatře je pro nás již rutinní
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V posledním červnovém týdnu se na táboře SLUNEČNICE
účastníci, tedy děti spolu s rodiči, seznamují s tím, jaké to je být pro
některé poprvé pod stanem bez elektřiny a ostatních civilizačních
vymožeností. Společné hry a pobyt v lese spolu s prvními krůčky
v táborových dovednostech přinesly dětem a rodičům krásný týden
plný zážitků a pospolitosti.
Prvních čtrnáct dní července je vždy rezervováno pro tradiční
tábor SLUNCE, kde se starší děti, absolventi 3. až 9. třídy základní školy, také musí obejít bez, pro ně určitě jinak nezbytných,
mobilních telefonů a hlavně počítačových her a stříleček anebo
sociálních sítí. Letos jim táborová hra nabídla Pána prstenů a celý
tábor pak spousty úkolů, povinností, ale i radosti a legrace.
Předposlední týden v srpnu se již tradičně pořádá tábor SLUNÍČKO, který je připravován pro absolventy posledního ročníku
mateřské školy a absolventy 1. a 2. třídy základní školy. Letošní
téma bylo tak trochu strašidelné, protože v dávných dobách, kdy
ještě nebyla elektřina, kdy lidé pracovali od úsvitu do západu, kdy
na hradech a zámcích bydleli skutečné princezny, princové, hrabata a hraběnky, byla malá obec Kletečná známa jako tajemné místo,
kde se děly prapodivné věci, které ne vždy měly rozumné vysvětlení… zkrátka hry, fantazie a kamarádství.
Během letošní sezony se na základně vystřídalo ve třech táborech
celkem 128 účastníků, o které se staralo dohromady 28 dobrovolníků, kteří ve svém volném čase, tedy třeba i o své dovolené a zadarmo – bez nároku na jakoukoliv ﬁnanční odměnu – poskytují
plnohodnotný servis rekreujícím se účastníkům. Všem patří určitě
velké poděkování.
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Příměstský
tábor
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Sběrné dvory
Nerudovskou otázku „Kam s ním?“ a podobné dotazy týkající se možnosti
uložení odpadů, které nepatří do odpadu komunálního ani tříděného, řešíme zde na obecním úřadě čím dál častěji. To je důvod, proč jsme připravili stručný přehled sběrných dvorů dostupných občanům Ondřejova
i obecních částí Turkovice a Třemblat.

Ondřejov

Třemblat

Druhy odpadů, se kterými je v zařízení
nakládáno: odpadní hydraulické oleje, odpadní motorové, převodové a mazací oleje, odpadní izolační a teplonosné oleje,
odpadní a organická rozpouštědla, znečištěné tkaniny, piliny, Vapex atd., olejové
ﬁltry, nemrznoucí kapaliny, brzdové destičky atd., pneumatiky, baterie a akumulátory, beton, tašky cihly a keramika, izolační
materiály a stavební materiály s obsahem
azbestu, papír, sklo, plasty, kov, kyseliny,
rozpouštědla, zásady, atd., odpady ze zahrad a parků (tráva, listí, větve), objemný
odpad, komunální odpad atd.

Vedle budovy hasičské zbrojnice můžete bezplatně odložit elektroodpad (pračky, myčky, sporáky, ledničky, televizory,
monitory, počítače, baterie, akumulátory,
úsporné žárovky, zářivky apod.).

Ceník a další informace jsou uvedeny na
www stránkách.
Doporučujeme předem telefonicky zkonzultovat možnost předání odpadu.

Provozovna: Areál zemědělského družstva
Ondřejov, Družstevní ulice
Telefon: 728 188 100
Výkup sběrných surovin (železo, barevné
kovy, papír, kabely, autobaterie).
Bezplatně je možné odevzdat k ekologické
likvidaci vysloužilé elektrospotřebiče (pračky, myčky, sporáky, ledničky, televizory,
monitory, počítače, baterie, akumulátory,
úsporné žárovky, zářivky apod.).

Sběrný dvůr Mnichovice
http://sluzby.mnichovice.info/index.php/
sberny-dvur
Provozovna: K Hubačovu 709,
251 64 Mnichovice
e-mail: verejne.sluzby@mnichovice.info
Telefon: +420 734 318 498
+420 323 640 108 – účtárna (fakturace,
platby, objednávky fekálního vozu)
Charakteristika zařízení: Určeno ke sběru, shromažďování, soustřeďování a následnému předání odpadu ke zneškodnění
nebo využití a ke zpětnému odběru výrobků.
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Upozorňujeme, že jsou to informace zprostředkované a zdaleka si nečiníme nároky
na absolutní výčet sběrných dvorů v našem
regionu.

Jak se boxeři
z Ondřejova
vydali do světa
Ondřejovský box má již svoji tradici
v Ondřejovském SKC, kde Standa Stárek vychoval řadu borců, kteří v ringu již
něco vybojovali.
Postupem času a právě pro kvalitu místního oddílu byl zakoupen i nový boxerský
ring a tím začíná zřejmě nová kapitola oddílu box Stárek Ondřejov.
V sobotu 25. 8. 2018 se asi poprvé v historii českého boxu konala exhibice boxerů
a dvou zápasů na otevřené vodní hladině.
V areálu na Bořené hoře, kde je zatopený
lom se pořádají motorkářské srazy, rockové
koncerty, potápění a exhibice proﬁ teamů
a škol z celé republiky a tuto sobotu to bylo
nejinak. V rámci setkání motorkářů a rockových kapel byl ring instalován na plovoucí molo a na něm Standa se svými kolegy
vybojovali dva exhibiční zápasy. V prvním
zápase Standa nezklamal, ve druhém kole
jsme viděli ukázkové KO a Standův krátký
projev – tak dobře mě zase neplatěj, abych
to zbytečně prodlužoval – a tak se asi ondřejovští zapsali do historie boxu tímto prvenstvím a doufejme, že to není první výlet
do světa mimo hranice Ondřejova. Tak držme palce a díky Standovi, Zdenku Štádlerovi a všem borcům z oddílu!!!
Za SKC H. Kašpar

Zároveň děkujeme všem občanům, kteří nás žádají o kontakty na sběrné dvory
a kteří nakládají se svými odpady s ohledem na přírodu, budoucí generace a zachování pořádku v obci.
Ing. Jana Havelková,
Obecní úřad Ondřejov

24.9.2018 8:52:09
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Po stopách husitů
Není to ani 14 dní, co začal nový školní rok a děti se znovu setkaly ve třídách se svými spolužáky a učiteli. Do nového školního roku jsme naskočili rovnýma nohama a v rámci školní výuky jsme vyrazili i mimo školní
lavice, tentokrát po stopách husitů.

Ž

áci 7. a 8. třídy měli možnost na chvíli se
přenést do 15. století, a poznat město
Tábor spolu s jeho osobnostmi a tajemstvími. Nejdříve jsme sestoupili do chodeb
v podzemí vedoucích pod centrem města.
V hloubce 16 metrů jsme zjistili, že sklepy
pod městem v délce 14 kilometrů sloužily
nejen pro uchovávání potravy a nápojů, ale
také jako útočiště před nepřáteli a jako vězení pro nemravné občany.
Poté jsme navštívili Husitské muzeum
v Táboře – naprosto úžasnou expozici věnovanou husitství. V deseti sálech

jsme měli možnost prožít příběhy husitů
od počátků až do 20. století. Seznámili
jsme se se všemi důležitými osobnostmi,
Janem Husem a Janem Žižkou, měli jsme
možnost obléci si kroužkovou drátěnou
košili. Pomocí textů, obrazů, komiksů,
videí a věrných modelů jsme měli možnost
prožít husitské bouře a atmosféru té doby.
Po procházce po historickém centru,
zhlédnutí malebných uliček a zachovalých
hradeb jsme se přesunuli ke zřícenině Kozí
Hrádek, která je spojována s koncem života
mistra Jana Husa. Děti tak měly možnost

prozkoumat život husitů mimo město
a centrum dění.
I když jste s námi nebyli, ráda bych se
s vámi podělila o naše zážitky několika
fotograﬁemi, které alespoň částečně dokumentují naši cestu po stopách husitů v Čechách.
Mezi učiteli se někdy s nadsázkou říká,
že co se nenaučíte do Vánoc, nenaučíte
se už vůbec. A i když to tak docela není
pravda, bývá někdy těžké dosáhnout všeho, co si naplánujeme, aby byla výuka pro
děti zajímavější, pestřejší a věci zapamatovatelnější. Proto jsem velice ráda, že se
nám to tentokrát povedlo. Ke slovům paní
kolegyně se připojují Nataša Škardová
a Vratislava Vomáčková.
Eva Štosová

Medúzky
Filozof Erich Fromm rozdělil postoje lidí ke
zvířatům, rostlinám, přírodě, ale i k jiným lidem do dvou skupin. Na jedné straně jsou
lidé, kteří rádi krajinu vlastní a na druhé
straně lidé, kteří ji rádi prožívají. Lidé z první
skupiny se snaží krajinu koupit, využívat ji.
Lidé z druhé skupiny se snaží krajinu poznat, procházet se v ní, prožívat a chránit ji.
Dnes víme, že prožívání (především v dětství) je nezbytné pro porozumění přírodě
a pro to, abychom si k ní vybudovali vztah
a citlivost. Vybudování vztahu k přírodě, jejího poznání je hlavním cílem každého učitele
přírodopisu, přírodovědy i biologie. Učíme
děti pochopit vývoj a zákonitosti přírody,
její fungování od prvopočátku vývoje Země,
projevy života organismů až do vývoje
člověka. Jejich vzájemné vztahy, chování
a prostředí, ve kterém žijí. Během výuky
nemáme se žáky mnoho možností studovat
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organismy v jejich přirozeném prostředí,
tedy nejlepší formou studia živých organismů. Proto jsem využila nabídky pana Hynka
Kašpara, člověka, který se snaží přírodu poznat, prožívat ji a předávat své poznatky dál,
předvést kousek živé přírody přímo ve škole.
Při svém potápění objevil velkou lokalitu, kde
se vyskytují medúzky sladkovodní, vzácně
vyrůstající ze stádia mikroskopických polypů
do formy medúzek. Dětem připravil ukázku
živých medúzek, povídání a fotograﬁe nejen
o nich, ale i o dalších vodních organismech
a zážitcích ze svých potápění. Touto
přednáškou, dalšími připravenými pořady
o zvířatech, ekologickou a environmentální
výchovou ve škole se snažíme vzbudit u dětí
zájem o přírodu, přírodopis jako předmět ve
škole, všímavost a vnímání dětí vůči sobě
i svému okolí.
Barbora Kieferová
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Tradice vysazování lip v obci Ondřejov
Sázení stromů při význačných událostech má u nás dlouhou a silnou tradici. Většina stromů byla vysazena během 20. století. Především pak k příležitosti založení Československé republiky, k 50. jubileu (vysazeny kolem roku 1968) nebo při oslavách osvobození na konci druhé světové války. A proč zrovna lípa?
Lípa se stala pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný stín symbolem ochrany, pomoci a lásky. Lidé věřili,
že dokáže odehnat zlé duchy a svou energií zbaví člověka chmurných myšlenek. Na Všeslovanském
sjezdu v Praze roku 1848 se lípa stala stromem Slovanů i oﬁciálně. Od té doby ji za svůj národní strom
považují i Češi.

T

radice vysazování památných stromů sahá v Ondřejově až
do konce 19. století. První dochovaná zmínka o vysazování
lípy je v kronice obce Ondřejov popisována následovně: „Zelený
čtvrtek dne 7. dubna 1898 vsazena byla lípa okrasná, šlechtěná, školními dítkami, u přítomnosti řídícího učitele pana Jana
Peška před dům č. 84, t. č. Kristiánu Znamenáčkovi náležející,
v čelo na náměstí, na počest stoletých narozenin velikého Čecha, otce vlasti Františka Palackého.“ Bohužel jak uvádí kro-
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nikář Vejmelka v poznámce k této události v roce 1962 byla
uschlá lípa vykopána.
O dva dny později byla vysazena další lípa u sochy sv. Ondřeje na oslavu 50letého panování jejího veličenstva císaře a krále
Františka Josefa I. V kronice je tato událost popsána mimo jiné
takto: „O bílé sobotě dne 9. dubna 1898 po vzkříšení Páně, kteréž
bylo s dorozuměním důst. P. administrátora fary P. Jos. Bokovského
o nějakou dobu dříve, shromáždila se veškerá školní mládež školy Ondřejovské i přifařených škol, celá místní školní rada, obecní
zastupitelstvo, hasičský i živnostenský spolek před školní budovou
a odtud šlo se za zvuku hudby Ondřejovské a střelby ku soše
sv. Ondřeje, kdež zasazeny lípy.“ Abychom jednoznačně určili, zda
se jedná o stávající lípu u sochy sv. Ondřeje, bylo by potřeba odhadnout její stáří dendrologický posudkem.
Dalším důkazem v tradici sázení lip v Ondřejově k příležitosti
významných jubileí je dochovaná fotograﬁe z dubna roku 1921.
V kronice obce Ondřejova je pouze krátká zmínka. Nicméně
podle pana Pavla Řezby snímek zachycuje „Vysazování lípy
svobody“ na náměstí u kostela poblíž sochy sv. Jana Nepomuckého. Počet zúčastněných bylo odhadem asi 250 lidí. Podle slov pana Řezby je dost možné, že autorem snímku je pan
Stolař, místní holič, který byl velmi schopný fotograf. Na snímku
jsou zachyceni i legionáři v uniformách ruských, francouzských,
ale i rakousko-uherských. Během okupace musela být lípa odstraněna. Po válce navrhl sochař Jan Nušl (syn hvězdáře profesora Nušla, spolupracovníka Dr. J. Friče) pomník na památku
vykořeněné lípy.
Zajímavé je, že kované díly byly vytvořeny místním kovářem
panem Šiklem (dědečkem paní Drahušky Böhmové). Zlacené květy a nápis na bronzové stuze ovíjející peň, dodal pan Dr. J. Frič.
Součástí pomníku byl ještě žulovými kostkami vydlážděný základ
o průměru jeden metr, který je dnes ukryt pod nánosem hlíny. Panu
Řezbovi se podařilo přečíst i text uvedený na tabulce. Jak říká,
zrovna se k této slavnostní události moc nehodí: Výstraha: Vázati
dobytek a jezditi se zakazuje.
Bohužel o poslední zasazené lípě Svobody z roku 1968 se nedochovaly žádné záznamy. Marně jsem pátrala, kdo by mohl
podat jakékoliv svědectví o tom, kdy byla lípa zasazena a kdo
se účastnil tohoto aktu. Důkazem je bohužel jen samotná
lípa, která se nachází na místě bývalého rybníčka naproti ondřejovského mlýna v Turkovické ulici. Bohužel není v dobrém
stavu. Na vině je možná i dávka soli během zimní údržby komunikace. (viz foto). Budeme velice rádi, pokud by někdo z vás věděl o pamětníkovi, který by mohl podat bližší informace o tomto
slavnostním aktu. Obrátit se můžete na šéfredaktorku Ozvěn
paní V. Vomáčkovou.
Naďa Vlnasová
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Také jste pozorovali srpnové Perseidy?
Letošní Perseidy patřily z hlediska podmínek k těm nejlepším za (a na)
poslední roky. Měsíc byl jen den a půl před maximem v novu a za dobrého
počasí daleko od měst tak člověk mohl za celou noc maxima roje spatřit
i několik stovek „padajících hvězd“, tedy zanikajících ledoprachových
částeček z ohonu komety 109P Swift-Tuttle. Mezi meteory se objevilo
i hodně jasných bolidů. Ten nejpodmanivější zážitek pak přinesl zejména
na východě území a pak na celém území Slovenska či jihu Polska opravdu
jasný bolid krátce před půlnocí 12. srpna, po němž byla ještě déle jak hodinu
zaznamenatelná měnící se světelná stopa.

M

eteorický roj Perseidy je pro obyvatele severní polokoule tím největším
svátkem „padajících hvězd“. Roj způsobený drobnými zrnky materiálu po průletu
komety 109P Swift-Tuttle vnitřní Sluneční
soustavou vrcholí vždy kolem 12. srpna.
Jeho aktivita je dost vysoká, roj patří mezi
tři nejaktivnější roje vedle lednových Kvadrantid a prosincových Geminid. Meteoroidy,
tedy částice meziplanetární hmoty, vstupují do zemské atmosféry rychlostí přes
59 km/s a obvykle zazáří ve výšce mezi
120 a 80 kilometry nad zemským povrchem. Občas se ale stane, že do atmosféry
vstoupí poněkud větší meteorický „projektil“, který začne zářit výrazně výše a vydrží průlet vyššími vrstvami atmosféry do

menších výšek nad zemí, řekněme až 70
kilometrů, kde je vzduch už hustší. A právě
takový meteoroid dokáže vytvořit výrazný
jasný meteor, tzv. bolid. Jeden z nich si
můžete prohlédnout na titulní straně. Tuto
obrazovou mozaiku publikovala 17. srpna
americká NASA jako prestižní Astronomický snímek dne. Kromě bolidu si můžete
všimnout i jasného Marsu, který na snímku
září nízko nad obzorem, zahalen jemnou
oblačností. Ten byl totiž letos 31. července
2018 nejblíže k Zemi za posledních 15 let
a znovu lidé maximum Perseid s nejjasnějším Marsem zažijí až v roce 2033.
Když bolid na obloze zazáří, obvykle to
není jen záblesk samotný, co pozorujeme.
Velké množství energie předané okolní-

mu vzduchu v podobě excitace způsobí
jev tzv. dlouhotrvající stopy. Jednoduše
řečeno hned po zániku samotného meteoroidu pozorujeme rozzářený tunel vzduchu,
kudy těleso proletělo. Excitované atomy postupně svou skokově získanou energii zase
ztrácí, přičemž vyzáří patřičné kvantum
energie v podobě viditelného světla. Stopa
tak postupně pohasíná, až se z nebe vytratí. Obvykle to trvá pouhé sekundy, ale v případě bolidu z titulní strany pohasínání stopy
fotograﬁcky přetrvalo celou jednu hodinu!
Za tu dobu se původně téměř přímá stopa
velice různorodě pokroutila, neboť v těchto
vysokých výškách zemské atmosféry se do
ní „opřely“ silné větrné poryvy.
Není to poprvé, co čeští astronomové
proměřovali bolid z Perseid. Velice zajímavý případ se svého zájmu dočkal v roce
2012, kdy na středoevropské obloze zazářil
bolid 13. srpna. Jeho světelná stopa tehdy začala v rekordní výšce 170 kilometrů
zhruba nad Příbramí a skončila západně od
německého Řezna. Největší jasnosti (jako
Měsíc asi 3 dny po novu) dosáhl při záblesku ve výšce asi 85 kilometrů. Stopa byla
tehdy pozorovatelná přes 15 minut.

Obrázek ukazuje, jak se může lišit velikost Měsíce na naší obloze v závislosti na tom, jak je právě daleko od Země.
Tzv. mikroúplněk letos připadl právě na den zatmění Měsíce.
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Úplné zatmění Měsíce
– vzpomínka na červenec a pozvání na leden

N

a tisíc lidí přišlo 27. července 2018 na
hvězdárnu podívat se na úplné zatmění Měsíce, rekordní v tomto století. Kdo
vydržel první hodinu pod mraky, dočkal se
a pak jsme pozorovali celý průběh úkazu
až do konce. Nálada byla skvělá, lidé si
přinesli vlastní deky a karimatky a strávili
s námi několik hodin pod oblohou v prostředí historické hvězdárny. Hvězdárnu navštívil i místopředseda vlády a ministr životního
prostředí Richard Brabec, jehož ministerstvo
se věnuje palčivému problému současnosti
– problematice světelného znečištění.

Jednalo se o tzv. středové zatmění,
kdy Měsíc prochází středem zemského
stínu a zatmění je tedy rekordně dlouhé.
Poslední takové středové zatmění jsme
mohli spatřit v červnu roku 2011 (fáze
úplného zatmění trvala 1 hodinu a 40
minut, tedy o 3 minuty méně než letos), další se odehraje až v červnu roku
2029 (bude jen o minutu kratší než to
letošní, nicméně Měsíc v ČR zapadne
za obzor ještě před maximem úkazu).
Delší měsíční zatmění se v tomto století
neodehraje.

Až 9. června 2123 nastane úplné zatmění Měsíce, které potrvá 1 hodinu
a 46 minut a bude tak ještě o tři minuty
delší než to letošní.
Nestihli jste k nám 27. července zajít?
Neviděli jste úplné zatmění Měsíce?
Nejbližší příležitost, bude-li jasné počasí, nastane 21. ledna 2019 v časných
ranních hodinách a zatmění Měsíce bude
viditelné téměř v celém svém průběhu.
Fáze úplného zatmění potrvá 1 hodinu
a 2 minuty. Už teď vás srdečně zveme
na hvězdárnu.

Věnovací dopis
Josefa Jana Friče rektorovi
University Karlovy v Praze

Českému národu, věnováno vědě a práci, 1928 – tak to stojí na kamenném reliéfu na ondřejovské hvězdárně. 28. října
2018 si připomeneme 90. výročí od aktu odevzdání soukromé
hvězdárny v Ondřejově jejím zakladatelem Josefem Janem Fričem státu. Zároveň je to letos 120 roků od založení hvězdárny.
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SKC zve
na zajímavé
akce
Prázdniny ve Sportovně kulturním centru žily letos dětmi a pohybem (čtyři běhy příměstských táborů,
taneční soustředění skupiny Freedom, lekce pilates, jógy, aerobiku i tréninky boxu) daleko intenzivněji
než jindy. Jak už jsme vás seznámili v minulých Ozvěnách, bude i od září program SKC hodně bohatý
a jako obvykle doplněný několika novinkami. Komu se minulé číslo nedostalo do ruky, může se podívat
na naše stránky www.skcvondrejove.cz nebo do tištěného letáku, který byl distribuován poštou a je
rovněž k dispozici přímo v centru. V říjnu a listopadu jsou připraveny tři velmi zajímavé akce, s aktéry, kteří se k nám rádi vrací a jejichž vystoupení nadchlo Ondřejovské diváky. Novinkou je prosincová
přednáška, spojená dokonce s pokřtěním nové knihy.

19. říjen (pátek)
19.30 hodin
Koncert Malina Brothers
Nejznámější „sidemani“ českého folku a country se po roce vracejí do Sportovně kulturního centra v Ondřejově. Bratři Malinové,
tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel a houslista
Josef (Jimmy Bozeman the Lazy Pigs), se společně sešli na pódiu v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers, ke kterému
přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál kvintet). Za
několik posledních dekád se objevili jako hudebníci či producenti
snad na všech důležitých albech tohoto žánru u nás. Mimo jiné
spolupracovali s Robertem Křesťanem, Pavlem Bobkem, Věrou Martinovou, Charliem McCoyem (Bob Dylan, Elvis Presley)
aj. Mají za sebou řadu koncertů v USA, natočili dvě řadová CD
a právě představují nové album, na které přijala pozvání zpěvačka
Kateřina García.
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VSTUPENKY si můžete zakoupit v Cukrárně svatého Ondřeje na
náměstí, hromadné lze objednat on-line na www.skcvondrejove.cz.
Cena číslované vstupenky je v předprodeji 250 Kč, na místě
300 Kč.
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11. listopad (neděle)
19 hodin
„Příbuzné si nevybíráme“
Divadelní představení agentury Harlekýn, jehož hru „S tvojí dcerou ne“ s vynikajícím obsazením (Petr Nárožný, Naďa Konvalinková a další) jste viděli v dubnu. Ve francouzské komedii Erica Assouse v režii Jana Nováka účinkují: Václav Vydra, Jan Čenský,
Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Eva Janoušková, Simona Postlerová, Eva Režnarová, Jana Boušková, Lenka Skopalová,
Lenka Zahradnická, Jana Pidrmanová a Malvína Pachlová.
Na oslavu se sejdou tři bratři – pán domu podnikatel Francky, zubař
David a advokát Yvan – i se svými manželkami. Hned zpočátku je
zřejmé, že švagrové k sobě právě neplanou horoucí láskou, nemluvě
o tom, že své muže se snaží držet na krátké uzdě. Ale přímo bombou
je příchod Franckyho mladé vyzývavé sekretářky Natálie, která dokonale okoření rodinnou slavnost. Vyvolá paniku u přítomných mužů
a z jejich nepřirozeně odmítavé reakce pojmou manželky podezření.
Čí je to milenka? Dojde k překvapivým odhalením a rodinná idyla bere
za své...
VSTUPENKY si můžete zakoupit v Cukrárně u jahůdky na náměstí, cena od 350 Kč.

prosinec (sobota)
Přednáška Olgy Buškové
na téma Feng Shui
Olga je poradkyně Feng Shui a interiérová designérka i autorka
knihy o Feng Shui, jejíž pokřtění také proběhne v Ondřejově. Olga
Bušková se ve své práci zaměřuje hlavně na harmonii v prostoru a nastavení energie štěstí. Při navrhování interiéru velmi často
pomáhá klientům najít barevnost na základě jejich typologie. 7 let
se zabývá Feng Shui a poslední dva roky ho propojuje s bytovým
designem. Absolvovala školu Home Stagingu a designu a ze svých
realizací ví, že i malá kouzla v prostoru udělají zázraky (více na
www.olgabu.cz).
Věříme, že vás program akcí, k nimž mohou v průběhu pololetí
přibýt i další, zaujme a potěší.
Hynek Kašpar a Bohumila Řešátková

Jan Sehnal,
žák Jana Beránka

24. listopad (sobota)
18 hodin
Představení Tanečního studia Impuls,
které patří k nejdéle existujícím tanečním souborům v České
republice, funguje nepřetržitě už od roku 1975. Zaměřuje se na
současný moderní a scénický tanec, a kromě televizních a dalších
projektů připravuje každoročně celovečerní představení. Pokud se
chcete o souboru dozvědět více včetně jeho dlouhé historie, najdete ji na www.tsimpuls.cz. V Ondřejově již předloni Impuls nadchnul diváky, a nejen ty tancechtivé. Atmosféra byla strhující, zejména při partnerských zvedačkách, na které se Impuls specializuje
a také při ukázce z ﬁlmu Šakalí léta, kde jeho tanečníci vystupovali
a choreograﬁi vytvořil Josef Prouza, zakladatel tanečního studia.

Zkrácená pravidla pro zveřejňování příspěvků
UZÁVĚRKA PRO DALŠÍ ČÍSLO OZVĚN JE 20. 11. 2018.
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, případně .pdf.
Fotograﬁe musí vyhovovat požadavkům pro tisk.
VZHLEDEM K OMEZENÉMU ROZSAHU ČASOPISU JE LIMITOVÁN I ROZSAH PŘÍSPĚVKŮ.
Organizace města, spolky a sdružení – max. 1 strana A4 textu – 5000 znaků
Občané a ostatní přispěvatelé – max. 30 řádek textu – 2500 znaků
(písmo Times New Roman, velikost 12, okraje normální, řádkování 1, zarovnání vlevo)
Delší příspěvky je možné zveřejnit jedině po dohodě s redakcí, případně bude autor vyzván ke zkrácení příspěvku.
Za správnost a věcnost údajů v příspěvku plně odpovídá autor externího příspěvku.
Přednost při uveřejňování mají příspěvky týkající se aktuálního dění ve městě.
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www.obecondrejov.cz. Šéfredaktorka: Vratislava Vomáčková. Redakční rada: Hynek Kašpar, Ing. Naděžda Vlnasová, Mgr. Monika Janíková.
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OSLAVA 100 LET REPUBLIKY
Spolek ŠKAMNA Ondřejov ve spolupráci s obcí Ondřejov,
Základní školou bratří Fričů, Mateřskou školou Ondřejov,
Astronomickým ústavem Ondřejov a místními spolky vás srdečně
zve na oslavu 100 let naší republiky.

Akce se koná v neděli 21. října 2018 od 14 hodin
na náměstí 9. května v Ondřejově.
Těšit se můžete mimo jiné na vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ, ukázku České
besedy, živý obraz s osobnostmi první republiky i módní přehlídku.
Vrcholem oslav bude zasazení lípy republiky na ondřejovském náměstí.
O nápoje i občerstvení se v průběhu akce postará
Spolek ŠKAMNA Ondřejov. Zahřeje vás zelňačka či guláš,
občerství drobné pečivo, pivo, limo i káva.
Děti jistě potěší dílničky, ve kterých si vyrobí drobnosti v národních
barvách. Ostatní si mohou zakoupit výrobky
regionálních prodejců.

Pojďme společně oslavit
100 let naší republiky!
Těšíme se na vás 21. října!
Spolek ŠKAMNA Ondřejov
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