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Vážení čtenáři,
vychází první letošní číslo Ozvěn a já bych
se zde tentokrát rád ohlédl za rokem uplynulým a zmínil se o několika akcích, které
nás čekají v letošním roce.
Celým bilancováním se vine problematika
školství. V loňském roce pro nás bylo velmi důležité dokončení a kolaudace nové
učebny v základní škole. V prostoru, který byl k dispozici, nebylo snadné vyhovět
všem požadavkům hygieny a hasičů, ale
podařilo se akci dotáhnout, učebnu zkolaudovat a následně i navýšit maximální kapacitu školy. Tato učebna byla vybudována
v podkroví a prakticky jsme tak vyčerpali
všechny prostorové možnosti.
Další rozsáhlou akcí na školní budově
byla výměna střešní krytiny a odvlhčení
zdiva. Tato akce byla komplikovaná zejména časovým omezením na období letních
prázdnin, kdy jsme museli koordinovat
poměrně nesourodé práce, například termíny stavby a bourání lešení, potřebného
pro opravu střechy, s výkopovými pracemi
a podřezáním zdiva.
V letních a podzimních měsících proběhly větší opravy některých komunikací.
Abychom mohli opravit co nejdelší úsek,
zvolili jsme ﬁnančně přijatelné řešení a to
vytvoření povrchu z asfaltového recyklátu.
Vím, že to není ideální, ale mohli jsme tak
opravit úseky, které byly v nejhorším stavu.
Na kompletní rekonstrukce komunikací se
snažíme získat dotace, obecní rozpočet
nám bohužel neumožňuje takové rekonstrukce provádět bez ﬁnanční podpory.
Větší opravy byly provedeny v ondřejovské
ulici Luční a části Sukdolské, ve Třemblatech to byla ulice Ke Hrázi.
Za významný splněný úkol považuji kolaudaci ČOV v Ondřejově a její uvedení
do trvalého provozu. Zde podobně jako
u jiných akcí musím připomenout práci
členů rady a dalších spolupracovníků, bez
kterých si svou práci neumím představit.
V tomto případě má obrovský podíl na
úspěšném dokončení David Kvapil, do je-
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hož gesce vodovod a likvidace odpadních
vod patří.
Z dalších provedených akcí zmíním ještě
například opravy dešťové kanalizace a prořez stromů. To jsou práce, které nás budou
provázet i v letošním roce. Chtěli bychom
důkladněji ošetřit stromy na ondřejovském
náměstí a dešťová kanalizace je v naší obci
opravdu běh na dlouhou trať.
Po delší době se na konci loňského roku
podařilo znovuotevřít ordinaci zubního lékaře. Věřím, že teď bude o náš chrup na
delší dobu dobře postaráno.
Prací, která probíhá dlouhodobě a v letošním roce bychom ji rádi dokončili, je
zpracování nového územního plánu. Zpracovatel se řídí zadáním zastupitelstva
obce významně nerozšiřovat rozvojové
plochy, zároveň musí respektovat všechna pravidla pro územní plánování. V první
polovině letošního roku předpokládáme veřejné projednání a do konce roku schválení
nového územního plánu.
Problém, se kterým se potýkáme už ve
třetím kalendářním roce, je spolupráce základní a mateřské školy. Tento vztah byl
od podzimu 2015 poznamenán velmi vypjatými vztahy, a to nejen mezi pracovníky
těchto institucí. Zastupitelstvo obce nakonec rozhodlo o oddělení mateřské školy od
školy základní a vytvoření samostatné příspěvkové organizace od 1. 1. 2017. V současné době již samostatná mateřská škola
funguje. Děkuji všem, kteří se na oddělení
podíleli, potlačili emoce a k vytvoření samostatné instituce přistoupili opravdu profesionálně.
Pravděpodobně největší akcí, která
proběhne v letošním roce, bude rekonstrukce poměrně dlouhého úseku chodníku
v Ondřejově. Technický stav a někde i absence chodníků je problém, který vnímám
jako významný, a budeme se mu věnovat
i v následujících letech. Letos plánujeme
opravit a částečně postavit chodník podél
ulice Choceradská, přes náměstí a podél
části ulice Pražská. To vše v úseku od ulice Družstevní po ulici Turkovickou. Rádi
bychom, aby souběžně s touto akcí byla
provedena i oprava komunikace, ale až čas
ukáže, zda bude tato naše snaha úspěšná.
Zároveň přibudou nové autobusové zastávky ve Střimelické ulici. V ulici Choceradské bohužel s umístěním zastávek nesouhlasili vlastníci sousedních nemovitostí.
Dále projektujeme i nové zastávky v Turkovicích.
Budeme se věnovat péči o budovy ve
vlastnictví obce. Na jaře vyměníme střešní
krytinu na požární zbrojnici v Ondřejově. Na
tuto akci máme zažádáno o dotaci. Pokud

bychom byli úspěšní, instalujeme i nová
vrata a vchodové dveře. Úpravy proběhnou
rovněž na třemblatské hasičárně. Zde nás
v loňském roce zbrzdily nejasnosti, zda je
celá stavba umístěna na našem pozemku.
Po vyjasnění můžeme stávající dřevěný přístavek upravit na civilizované sociální zázemí. V případě turkovické požární
zbrojnice jsme zažádali o dotaci z IROPu,
který poskytuje velmi významnou podporu.
Pokud by náš projekt byl vybrán, na obec
by zbyla pouze 10% spoluúčast a mohli
bychom vytvořit pěkný objekt vyhovující
všem požadavkům.
V současné době probíhají práce na
budování nového dětského hřiště pod
obecním úřadem. V dubnu již bude k dispozici dětem. Věřím, že i když tvar a velikost
pozemku není ideální, vyroste zde příjemné
místo pro aktivní odpočinek. Pro malé děti
zde budou houpačky i nezbytné pískoviště,
pro větší děti a dospělé pak budou sloužit
ﬁtness prvky a pro odpočinek všech altán
s dřevěným nábytkem.
ČOV ve Třemblatech dlouhodobě trápí
problémy s hrubými nečistotami. Do konce
prázdnin zde postavíme nové česle, které
by tento problém měly vyřešit. Současně
pokračujeme v projektování a dalších přípravách stavby ČOV v Turkovicích.
Kromě zmíněných větších akcí se i nadále chceme soustředit na opravy chodníků,
komunikací, dešťové kanalizace, prodlužování veřejného osvětlení, prodlužování
vodovodních a kanalizačních řadů atd.
To však jen v menším rozsahu, který nám
umožní náš rozpočet. Zároveň nevynecháváme žádnou příležitost k získání dotací.
Nakonec si ještě dovolím podat informaci o největším projektu, který plánujeme
a který je pro obec velmi významný. Jedná
se o stavbu nové školní budovy. V nejbližší době bude vypsán dotační program
ministerstva školství, kde máme reálnou
šanci získat pro stavbu školy ﬁnanční
podporu. Pokud budeme úspěšní, tak se
stavba bude realizovat v prostoru mezi
Turkovickou ulicí a fotbalovým hřištěm,
kde je dlouhodobě plánována a kde na
tuto stavbu pamatuje i územní plán. Touto
stavbou bychom získali moderní budovu
s veškerým zázemím, kde bychom nebyli
prostorově omezeni jako je tomu doposud
a kde by naše děti vyrůstaly v důstojných
podmínkách.
Závěrem mi dovolte popřát Vám zdraví
a hodně optimismu do jarních měsíců letošního roku.
Vladimír Zámyslický, starosta
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Svoz nebezpečného odpadu
se koná
v sobotu 8. dubna 2017
v těchto místech a časech:
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Mohlo by vás zajímat

Turkovice, u bývalé prodejny: 13,00-13,45
Třemblaty, u požární nádrže: 14,00-14,45
Ondřejov, u benz. pumpy: 15,00-15,30
Ondřejov, náměstí: 15,40-16,20

• Domácí kompostéry – žádost o dotaci byla podána v listopadu
2016. Výsledek by měl být znám koncem března. Pokud dotaci obdržíme, bude neprodleně vypsáno výběrové řízení na dodavatele.
Předpokládána doba, kdy by měly být kompostéry distribuovány
zájemcům je srpen.
• Bio popelnice – první svoz je již 14. března. Nezapomeňte si včas
vyzvednout známku!
• Změna výpůjční doby obecní knihovny – od února 2017 je knihovna otevřena každé první a třetí úterý v měsíci. Podrobný rozpis je
vyvěšen na úřední desce na náměstí a na webových stránkách
obce.

Svoz velkoobjemového odpadu
se koná v
sobotu 8. a v neděli 9. dubna 2017
kontejnery budou umístěny
na těchto místech :

Co dělají hasiči v zimě

v Ondřejově pod novým hřištěm
v Třemblatech v ulici Na Rybníku
v Turkovicích u Pacltovy garáže

Kam s ním? Do plastů NE!
Stavební polystyren (na zateplení) je napuštěn látkou, která
zpomaluje hoření – tato látka je nebezpečná, proto se celý tento
polystyren automaticky řadí do kategorie „nebezpečný odpad“.
Problematický je pouze ten polystyren, který se využívá pro
zateplení domů (ostatní polystyren je v pořádku a patří i nadále
do plastů).

I když se na první pohled může zdát, že na zimu hasiči zalézají do
tepla svých vyhřátých příbytků a ven vycházejí jen když se opravdu
něco mimořádného děje, ve skutečnosti je pravý opak pravdou.
Místo abychom se hřáli u tepla kamen, vycházíme i v třeskutých
mrazech ven, abychom Vám, našim spoluobčanům, alespoň trochu zpestřili život v naší malé vísce.
Tradiční Mikulášskou nadílku pro ty nejmenší jsme opět připravili
v předvečer svátku svatého Mikuláše. O tom, že z našich čertů jde
opravdu strach, by mohly vyprávět všechny turkovické děti. Naštěstí
je tu ale i Mikuláš s andělem, kteří dokáží včas čerty zklidnit, ovšem
jen v tom případě, že se děti vyzpovídají ze svých hříchů a před
všemi pány slíbí, že se v příštím roce alespoň trochu polepší. Inu, to
vám bylo najednou napravených hříšníků! Škoda, že se nikdy nedozvíme, kolika z nich ty sliby vydržely alespoň do Vánoc!
Pro turkovický osadní výbor a ostatně pro všechny turkováky jsme
připravovali vánoční stromek a jeho osvětlení tak, aby všechno na
jeho slavnostní rozsvícení bylo hotovo. Bohužel prosincové počasí
nebývá zrovna přívětivé, při teplotě okolo 0 C, za deště a silného
větru se tak brigáda zvrtla spíše v boj o to, jak přežít a nezmrznout.
Naštěstí se vše podařilo bez újmy na zdraví, stromek jsme zasadili,
přivedli elektřinu a osadili osvětlení.
Poslední předvánoční sobotu se již stalo tradicí, že na naší hasičárně
občanům rozdáváme Betlémské světlo. To nám přivezou kolegové

Co s takovým polystyrenem dělat?
 Poptat jakoukoliv svozovou společnost, jež má povolení
přijímat nebezpečné odpady (např. Marius Pedersen) – ta
jim připraví cenovou nabídku a odpadu je zbaví v souladu
s platnou legislativou
 Je nutné se připravit, že přebrání takového odpadu se
bude pohybovat v cenové relaci cca 16,- Kč/kg + doprava
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z Lensedel a my zajišťujeme distribuci světla dále pro místní občany. I letos byl o Betlémské světlo velký zájem. Potěšilo nás,
že se si naši spoluobčané našli čas a přišli
si k nám do punčem provoněné hasičárny
jen tak popovídat o svých radostech i starostech.
V lednu konečně začala ta
pravá zima! Mrzlo až praštělo a to byl jasný signál musíme udržet turkovický
rybník stůj co stůj, aby měli
turkováci kde bruslit a hrát
hokej. S laskavým svolením
majitele Tomáše Tlamichy
a hlavně s jeho výraznou
pomocí se nám podařilo
každý příval sněhu odklidit.
Ne vždy nám však příroda
byla nakloněna, někdy sníh
roztál a přimrzl. Proto jsme
museli dokonce několikrát
ledovou plochu kropit. Co
to konkrétně znamenalo?
Mnohokrát po sedmé večer
za tmy shrnout sněhovou
nadílku, nebo čerpadlem
nastříkat na ledovou plochu vodu. Třeba i dvakrát
v týdnu, vyčerpaní z práce
nastupujeme na další šichtu. Zadarmo, jen tak, pro ten
pocit, že v sobotu a v neděli
si zase zabruslíme. Tři z nás
se dokonce propadli přes
slabý led. Nic nás neodradilo a výsledek se dostavil.
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Kopec za hasičárnou odjakživa sváděl
k zimním hrátkám. Dříve to ale bylo jiné,
za našich mladých let jsme to byli my sami,
kdo šel kopec pokořit první a kdo pečoval
o to, aby povrch byl vždy hladce upraven.
Zní to až neuvěřitelně, že náš člen ve
věku 75 let na běžkách ušlapával kopec,
aby jej naše děti mohly sjíždět na bobech
či saních. Ale i tak jsme rádi, že se občas
najdou odvážlivci, které i dnes tento námi
tolik oblíbený kopec přiláká ke sjezdu na
čemkoliv.
Louky a pole za Turkovicemi směrem k lesu
Hejnice a směrem k Ondřejovu po vydatné
sněhové nadílce přímo lákají běžkaře. Největším problémem těchto luk je, že zde
často fouká vítr a to znamená, že se vyjetá stopa běžkařům zavěje. I když nemáme
stroje pro tvorbu stop, pár nadšenců stopu
vždy obnoví a doufá, že se přidají další vyznavači bílé stopy. Pravidelně o kvalitu stop
na turkovickém katastru pečuje opět jeden
z členů staré gardy turkovických hasičů,
nepravidelně se pak přidávají další. Doufáme, že právě takto udržované stopy přilákají další naše spoluobčany, aby si prostě
jen tak, jak se lidově říká, protáhli tělo.
Další akcí, které jsme se „jen“ zúčastnili, ale která se již rovněž stává tradicí, byl

Novoroční běh na Konopišti. Rekordní
účast 6 turkovických hasičů podtrhla Terka
Srnová svým umístěním na 3. místě. Když
už jsme u sportu, tak samozřejmě nemůžeme vynechat typicky zimní disciplíny – na
Přeboru Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy v běhu na lyžích na 12 km
volnou technikou v Bedřichově se blýskl
náš člen Libor Šimánek sice nepopulární,
ale nesmírně cennou bramborovou medailí. V Přeboru České hasičské sportovní federace v obřím slalomu jsme měli dokonce
tři své reprezentanty, z nichž si nejlépe vedl
Pepík Brabec, kterému se podařilo hned 2x
vystoupit na pověstnou „bednu“ - obsadil 3.
místo na lyžích a stejně úspěšný byl i na
snowboardu.
Červený kohout zakokrhal na samotném
konci listopadu v Mirošovicích ve skladu
soukromé ﬁrmy zabývající se opravami
komunikací. Naše jednotka u zásahu zajišťovala lokalizační a likvidační práce,
převážně v dýchací technice. Zasahovali
jsme jak z pevných tak i z mobilních žebříků. Někteří naši hasiči vydýchali i 4 láhve,
což odpovídá nasazení přibližně 2,5 hodiny v první linii zásahu. Samotný zásah
komplikoval opět mráz, voda, která vytékala z požářiště namrzala na komunikacích, což značně ztěžovalo
pohyb techniky i hasičů
samotných.
Leden bývá časem valných
hromad a stejně tak tomu
bylo i letos u nás. Největší
změnou, se kterou Vás
chci seznámit, je změna
ve vedení sboru a to poprvé po 19 letech od jeho
znovuzaložení.
Starostou
sboru se stal Milan Zach, velitelem Josef Brabec (dříve
starosta). Do funkce hospodáře byla zvolena Jana Dvořáková. Dosavadní velitel
sboru Jan Brabec zůstává
i nadále členem výboru.
Pokud jste dočetli až sem
a máte chuť vyměnit teplo
svého domova za venkovní
podmínky, není nic jednoduššího než dát o sobě
vědět a přidat se – třeba
jen tak si s námi vyběhnout
a zúčastnit se jakékoli akce
s námi či jen přijít mezi nás.
Zpravidla se scházíme každý pátek po 19 hodině na
hasičárně.
Za turkovické hasiče
Josef Brabec
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Bohemia balet
Bohemia balet – vystoupil v nabitém
programu i s náročnými tématy již po páté
28. ledna a opět vzbudil obdiv nad profesionálními výkony tanečníků, které diváci
ocenili mohutným potleskem.
Rozhovor s Jaroslavem Slavickým, ředitelem taneční konzervatoře hlavního města
Prahy, přineseme v přištím čísle Ozvěn.

Vážený pane
docente Zicho,
vážený a milý Pepo!

la "Vy to snad máte povinné, jste skoro na
každé Rybovce". A já jí odpověděl "Snažím
se být na každé. Protože mě to dobíjí. A zasahuje do mého srdce. Pokaždé si říkám, kolik toho ještě musím udělat, napravit, dohnat,
abych byl jako ti lidé, co tu hrají a zpívají přede mnou. A to je pro mně důležité.“ A Tobě
dodávám - pokaždé si vychutnávám Tvoji
vitalitu, šarm, nasazení, moudrost, laskavost, respekt ... a držím se s obdivem
na zemi, abych nikdy falešně nezpychnul.
Protože jsou tu mnohem lepší. Ty! Jednou
jsi mi řekl, že si během Vánoc připadáš jako
v gravitačním poli černé díry. A já si přeji,
aby nebyla pravda to, co se proslýchá, totiž
že jsi Rybovku dirigoval naposledy. Chci,
abys gravitační pole v Ondřejově neopustil.
A pokud ano, přijdu Ti o příštích Vánocích
zazpívat Narodil se Kristus pán pod okno
Tvého domu. Jako poděkování.
S opravdovými a upřímnými díky
a neskonalou úctou Pavel Suchan

Jako každý rok, tak i o posledních Vánocích
jsi přinesl se svými přáteli a lidmi ochotnými
obětovat svůj čas a um, do našich diváckých
srdcí i duší výjimečné zážitky s Českou mší
vánoční J. J. Ryby. Dovol mi, abych Ti opět
po roce poděkoval a popřál Ti ze srdce vše
dobré v roce 2017. Tuhle mi jedna paní říka-
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Projekt
Vesmírné náměstí

Jaro ve Sportovně
kulturním centru

Jsme skupina ze Základní školy v Ondřejově a vydáváme školní časopis Vzhůru
ke hvězdám. V naší skupině vznikl úspěšný
projekt, pod vedením Pavly Hudcové, Zachraňme TMU!, který je zaměřen na světelné znečištění. S projektem jsme získali
cenu Gratias Tibi. V návaznosti na tento
projekt jsme se rozhodli znovu něčím produktivním přispět.
Shodli jsme se, že bychom se rádi podíleli
na dění v Ondřejově. První, co nám přišlo
na mysl, byla zastávka na náměstí. Nejen
děti, ale i léta se na ni už dost podepsaly.
Některá prkna ztrouchnivěla, z jiných se
už začala odlupovat barva. Proto jsme
se rozhodli ji zrenovovat a natřít. Také
nám došlo, že v parku na náměstí si není
kam sednout, proto se většina maminek
s dětmi uchylují na lavičky před školou,
kde je málo místa. Chtěli jsme tedy do
svého nového projektu zahrnout i nákup
šesti laviček, které snad najdou v místním parku využití. Když jsme se potom
šli projít po náměstí, uvědomili jsme si,
že spousta lidí Ondřejovem projede,
aniž by zaznamenali přítomnost významné hvězdárny. Lavičky proto natřeme
vesmírnou tématikou. Nebude ani chybět
jedna věnovaná hvězdárně. Zastávka by
zase měla svými souhvězdími připomínat
hvězdnou oblohu.

V SKC stále přicházíme s novou nabídkou,
která obohacuje možnosti využití volného času. Také díky tomu, že se povědomí
o SKC šíří, hlásí se další kvalitní lektoři sami
a toho si moc považujeme.

Vesmírné náměstí - foto ASUAV

Lavička - motiv hvězdárny

Celý projekt je podpořen z programu
SmartUp od Nadace O2. Jeho realizace
již probíhá, postupně vznikají jednotlivé
návrhy. S malováním laviček a zastávky
začneme na jaře. V červnu bychom potom
rádi zrealizovali slavnostní otevření při příležitosti dokončení projektu. Pro sledování
aktualit můžete navštívit webovou stránku
www.o2smartup.cz/projekty/detail/1776.
Lucie Brilová, Tereza Vorreiterová

NOVINKA - KRUHOVÝ TRÉNINK s Martinou Kročákovou ukáže, že to jde i bez
posilovny vybavené mnoha drahými stroji.
Od středy 1. 3. (16 – 17 hod) a pátku 3.
3. (18 – 19 hod) zahájí 2 nové kurzy, pro
ženy a muže, pro začátečníky i pokročilé (intenzitu a zatížení cviků lze vždy přizpůsobit).
Trenérka Martina Kročáková je absolventkou
Trenérské školy Cardioﬁtness prof. Karla
Tuháčka, má certiﬁkát: Trenér kulturistiky
a ﬁtness sportů s akreditací MŠMT ČR, 2.
trenérská třída. Přihlásit se můžete on-line
na našich stránkách www.obecondrejov.cz/
skcentrum nebo mailem na skcvondrejove@
seznam.cz nebo přijít přímo na lekci.
V kruhovém tréninku se jedná o komplexní
cvičební program, který zahrnuje prvky aerobního i silového cvičení zároveň. Posiluje
svaly, zpevňuje tělo, zrychluje metabolismus,
spaluje tuky a pomáhá snižovat váhu. Během lekce se v kruhu přesouváte z jednoho
stanoviště na druhé a to v pravidelném intervalu 45 vteřin. Díky kruhovému tréninku
procvičíte rovnoměrně všechny svalové skupiny a zvýšíte svou fyzickou kondici.
NOVINKA - TVOŘENÍ JE ZÁBAVA - tvůrčí
dílny s Martinou Tůmovou, majitelkou Obchodu pro tvořivé ruce a absolventkou gymnázia se zaměřením na kulturně výchovnou
činnost a absolventkou Design školy se zaměřením na interiérový a moderní design.
Dílny jsou určeny pro věkovou skupinu od 10
do 99 let s následujícími tématy. Veškerý materiál je k dispozici. Více na stránkách SKC.
Pondělí 10. 4. 18.30 - 20.30 hod
Korálkování - ketlovaný náhrdelník a náramek
Neděle 30. 4. 16 - 20.30 hod
Plstěné jarní víly - girlanda
Na kurzy je potřeba se přihlásit nejpozději 3
dny předem na telefonním čísle 604380375
nebo v Obchodě pro tvořivé ruce, Černokostelecká 87, Říčany.

Náš tým - lavička
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Taulovou od 19 hod. V malém sále jsou ještě
„narvané“ pondělní 3 kurzy baletu s Hanou
Zadákovou a středeční i páteční přípravky
rokenrolu s Terezou Malou.
TAKÉ POMÁHÁME. SKC hostilo 18. ledna
účastníky pochodu pro Allepo. Civil March
for Aleppo je pochod z Berlína do Aleppa,
který odstartoval 26. prosince 2016 v Berlíně
a bude ukončen v druhé polovině roku 2017
v syrském městě Aleppo. Jeho smyslem je
upozornit občany ČR (a občany po celé délce
trasy) na závažná porušování mezinárodního
práva během syrského konﬂiktu a inspirovat
je k aktivnějšímu postoji směrem k české vládě (a ostatním vládám) a jejímu vyjádření se
k otázkám porušování lidských práv ve světě. Více informací o pochodu naleznete na
webové adrese http://civilmarch.org/. Trasa
pochodu vedla i přes Ondřejov, takže nás
těšilo, že jsme mohli v prostorách SKC poskytnout poutníkům přístřeší.

i okolí, kteří se chtějí společně pobavit. Hrálo se, zpívalo, povídalo a bylo i něco malého
k snědku. Srdíčko je sdružení vozíčkářů
a těžce tělesně postižených. Cílem činnosti
sdružení je pomoci postiženým tak, aby se
mohli zapojit do všech oblastí života. Sdružení pořádá pobyty s rehabilitací, při kterých
spolupracuje s příslušnými odborníky, provádí osvětovou činnost a předává si mezi sebou
zkušenosti. Zakladatelkou Srdíčka je Vlasta
Moravcová, žena, která má opravdové srdce na dlani. V Ondřejově jí pomáhá Máša
Kašpárková a další.
AKADEMIE SKC – se bude konat tentokrát
až 29. dubna a jako tradičně na ní vystoupí
účastníci kurzů (rokenrolová přípravka, Koťata, Jungels, Stars, Hathajóga, karate, sebeobrana, Rope Skipping, kytara a další) i naši
hosté. Čas konání upřesníme.

angličtinu podle Helen Doron a večer je
klasická Hathajóga s Jolanou Soukupovou.
Ve středu od 9 hod zkouší děti první krůčky
k hudbě s Yamahou pod vedením Radky
Škochové, večer se cvičí na balančních
pomůckách, zejména oblíbených velkých
míčích, s Danou Řehákovou, která rovněž
využívá medicínsky ověřeného cvičení dle
SM-systému k prevenci bolestí zad. Individuální přístup Martiny Bosákové (čtvrtek od
9 hod) při Pilates vede cvičenky k správnému provádění a tím i většímu účinku jednotlivých cviků. Večerní lekce od 18 hod Zdeny
Ambrožové navštěvují především „ty dříve
narozené“, aby se daly zdravě do kondice. Od 17 se ujal nový kurz Báry Valuchové
Port de Bras s tanečním zaměřením. Týden končí nedělním Body Form s Nikol

OHLÉDNUTÍ.
Bouldering – o středeční kurzy s novým
trenérem Jurajem Kováčikem, které se začátkem února rozběhly, je velký zájem a tak
hledáme ještě dalšího trenéra (jediné volno
v tělocvičně je v pondělí od 15 do 16 hod
a v úterý od 16 do 17 hod). Zájemci mohou
volat Hynkovi Kašparovi, manažerovi SKC
(777668212).
Víkendy pro rodiny a party, o kterých jsme
informovali v minulém čísle – našly své zájemce, což nás těší. Nabídka pronájmu SKC
o víkendech nadále platí. Kontaktujte nás
s dostatečným předstihem.
O dalších kurzech i službách v tělocvičně,
učebně, rodinném klubu Pohoda i poradnách
napíšeme v příštím vydání Ozvěn.
Bohumila Řešátková

I V MALÉM SÁLE SE DĚJÍ VELKÉ VĚCI. Intimnější prostředí skýtá vhodný prostor i větší
možnost individuálního přístupu, který některé pohybové činnosti potřebují.
Díky organizaci Mommy Time se nově rozběhly kurzy pro ty nejmenší ratolesti, samozřejmě za asistence rodičů (v pátek od 9 hod
pro lezoucí děti, od 10 hod pro chodící do 4
let) pod vedením Markéty Stavinohové. Dvojice lektorek Bára Valuchová a Dita Fuchsová
fungují v pondělí večer pro ženy, od 19 hod
kurz Pilates a od 20 hod kurz Powerjógy.
Obě rovněž uspořádaly zajímavý víkend:
Hubneme po Vánocích, a chystají další.
Úterní dopoledne je věnováno cvičení pro
zdravá záda s Martou Princovou (od 9,30
hod), odpoledne se ve dvou kurzech učí
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Milí čtenáři Okénka do historie,
když jsem přemýšlela, jakou významnou
osobnost svázanou s historií naší obce, bych
Vám měla tentokrát představit, napadlo mě
inspirovat se záznamy kroniky. Když jsem ji
pročítala, narazila jsem na záznam z roku
1899 o starostovi panu Antonínu Kratochvílovi, který mě velmi zaujal, a proto jsem se
rozhodla zařadit ho do Okénka do historie. Po jeho přečtení jsem si uvědomila, že
vlastně neexistuje dokument (nebo já o něm
alespoň nevím), který by zmapoval posloupnost období volených starostů. Bylo by,
myslím, hezké vytvořit galerii těch, kteří stáli
v čele obce v období na přelomu 19. a 20.
století. Sama jsem se o to pokusila, ale přiznám se, že si nejsem zcela jistá výsledkem
mého snažení, se kterým bych Vás ráda
seznámila v příštím čísle Ozvěn. Proto bych
vás ráda požádala o pomoc. Možná se mezi
Vámi najdou tací, kteří mají podrobnější
zdroje, než mám já. A kdyby se dochovaly

i fotograﬁe těchto osobností, mohli bychom
vytvořit již zmíněnou galerii. A teď už slíbený
článek.
Pan Antonín Kratochvíl, obecní starosta
a předseda místní školní rady obdržel od Jeho
Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.
za své zásluhy (35 let v obecním zastupitelstvu) stříbrný záslužný kříž s korunou. Dne
12. března 1899 shromáždilo se veliké množství obecenstva ve zdejší škole, kdež byla ve
třídě 3. pěkně ozdobené již školní mládež.
Po 10. hodině přijeli pp. Josef Schentz c. k.
okres. hejtman a Josef Schneider – Soukup,
c. k. okr. komisař z Čes. Brodu. Mnoho budov
v Ondřejově bylo prapory ozdobeno.
P. c. k. okr. hejtman vylíčiv zásluhy oslavencovi, připjal mu udělené vyznamenání, načež zpěváci Ondřejovští řízením říd. učitele
zapěli přiměřený slavnostní sbor smíšený.
„Tobě ku cti znějí naše zpěvy.“ P. Frant. Šalda,
náměstek starostův podal jménem zástupců

obce oslavenci krásný
prsten co dar. Mimo
všech zástupců obce
a místní šk. rady byly
přítomny všechny děti
oslavencovy. Dostavilo
se též mnoho upřímných
přátel oslavencových,
zvláště okr. starosta z Čkostelce p. Bedř.
Kaše, pp. starostové ze všech vůkolních
obcí i z Mnichovic a p. vrchní správec Hugo
Preissler v Kom. Hrádku. Ku konci zpívána
ode všech přítomných první sloka národní
hymny, kteroužto venku čekající hudba Ondřejovská opakovala. Potom šlo se v průvodu
do kostela p. c. k. okr. hejtman s p. c. k. okr.
komisařem s oslavencem uprostřed, kdež p.
administrátor J. Bohovský sloužil mši svatou.
Po Tedeum ku konci zpívána 4. sloka hymny.
V poledne a odpoledne byla v hostinci p. Voj.
Macháčka hudební zábava – koncert.
Strana 19, resp. 15 (faktická) Kroniky obce
Ondřejov.
Naděžda Vlnasová

Víte co se dělo v Turkovicích před 30 lety?
V březnu roku 1987, tedy přesně před třiceti
lety se v Turkovicích, na kopci za hasičárnou
uskutečnil historicky první a zároveň i poslední ročník Turkovické pytliády. Mezi kratochvíle místních dětí, mezi nimiž jsem také
vyrůstal, patřila jízda na vycpaném igelitovém
pytli ze svahu. Abychom si jízdu zpestřili, postavili jsme uprostřed kopce malý skokanský
můstek. Boby jsme v té době neměli a sáňky
bychom na skocích zničili, proto právě igelitové pytle patřily mezi naše nejoblíbenější
náčiní používané ke sjezdu.
Myšlenka uspořádat první závody na sebe
nenechala dlouho čekat a pod záštitou Pionýrské organizace Slunce se skutečně nakonec podařilo závody zrealizovat. Níže si můžete přečíst dobový článek – slohovou práci
žáka 7. třídy ZŠ v Ondřejově.

V pátek odpoledne jsme s kamarády a bratrem připravili závodní trať. Mrzlo. Bylo to dobré, sníh se udržel. Ještě týž den jsme uskutečnili první zkušební jízdu.
Můj mladší bratr Jan udělal v týdnu pořádnou
reklamu, propagoval soutěž kde se dalo.
Na závodě vykonával funkci předskokana.
Paní Brabcová navařila čaj a při závodě fotografovala.Pan Brabec startoval závodníky.
Dana zapisovala, Miloš s Jenkou měřili délku
skoku, já jsem měřil čas.

V sobotu dopoledne byly trať i můstek umrzlé
a my jsme začínali mít z odpoledních závodů
trochu obavy. Nájezdová rychlost byla totiž
tak veliká, že i ten nepatrný můstek nás házel
skoro 4 metry. Nebude to nebezpečné?
Odpoledne jsme na místo soutěže přinesli stolek, lavičku, várnici s čajem, hrníčky,
metr, čísla, stopky a pytle nacpané senem
a provedli jsme poslední zkušební skok –
podle potřeby raději snížíme můstek nebo
zkrátíme nájezd. Ale chyba lávky! Při prvním

ZROZENÍ PYTLIÁDY
Víte co je to Pytliáda? Sportovní zápolení
všech věkových kategorií ve skoku a sjezdu
na pytli. Potřebujete k tomu vycpaný igelitový
pytel, dobrou náladu a trochu odvahy. Zasněžený svah se skokanským můstkem dodají
pořadatelé ve spolupráci s přírodou.
Myšlenka uskutečnit závod se vylíhla při letošním nekonečném očekávání sněhové
nadílky. Byla to první soutěž tohoto druhu
a také první soutěž v Turkovicích vůbec.
Příprava začala v úterý ohledáním terénu.
Sněhu bylo dostatek a tak padlo rozhodnutí
– v sobotu uspořádáme opravdový závod!
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pokusu o nový rekord můstku skočil Jenka
jen 1,7 metru. Jak je to možné? Pochopili
jsme to brzy: zatímco my jsme obědvali, pracovalo na trati sluníčko. Sníh byl mokrý, proto
jsme na trať museli přiházet ještě další sníh
z velké hromady, zvýšit můstek a postavit
umělý nájezd. Hodina startu se blížila a my
jsme dělali až se z nás kouřilo.
Závodníci se začali trousit už kolem půl
druhé. Byli to převážně chlapci ze 4. a 5. třídy
z Ondřejova a z Lensed, ale nechyběla ani
odvážná děvčata. Takový halas a hlahol už
turkovická Horka dávno nezažila. Kromě 25
řádně registrovaných závodníků postávalo
kolem trati spoustu diváků, dětí i dospělých.
Fandili, povzbuzovali.
První jízda – a hned překvapení – Tomáš
Vávra. Ani on ještě netušil, že hned prvním
skokem vytvořil odpolední rekord můstku –
2,5 metru.
Po dvou kolech skoků byla malá přestávka,
té využili někteří závodníci k občerstvení, jiní
zjišťovali svou pozici u Dany, která pečlivě
zapisovala výsledky. A protože přišli mnozí
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závodníci s boby, přidali jsme pohotově další
kategorii – přece je nepošleme domů.
Třetí a čtvrté kolo bylo věnováno sjezdu.
I zde se uplatnila naše fotoreportérka, která zachycovala závodníky v nejneuvěřitelnějších situacích (to
jsme ovšem zjistili až večer
při vyvolávání snímků). Po
skocích patřili mezi favority Tomáš Vávra a Honza
Kölbl a na bobech trio Honcových – Maruška, Mirka
a Pepa. Žádný z nich nezklamal ani při sjezdu a tak
se mohli těšit z vavřínů při
celkovém hodnocení kombinace.

Nakonec bylo vyhlášeno neoﬁciální pořadí
na prvních třech místech. Tím ovšem práce nás, nadšených organizátorů, zdaleka
nekončila. V teple obývacího pokoje jsme
počítali konečné výsledky zvlášť pro každou
kategorii i každou disciplínu a ještě u každé kategorie v kombinaci. Konečné pořadí
vypadalo takto: Pytel: 1. Tomáš Vávra, 2.
Honza Kölbl, 3. Zdeněk Štádler. Boby: 1.
Mirka Honcová, 2. Josef Honc, 3. Maruška
Honcová.
Deﬁnitivní tečkou za 1. ročníkem turkovické
Pytliády bude veřejné vyhlášení výsledků
a předání diplomů na shromáždění Pionýrské
skupiny Slunce Ondřejov.
Josef Brabec
7. tř. ZŠ Ondřejov
březen 1987
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Zimní radovánky
s 9. třídou
Dne 6. 1. 2017 uspořádala devátá třída
společné bobování s oběma prvními třídami. Bobovalo se za výborných sněhových
podmínek na svahu u hvězdárny.
Všem zúčastněným byl na závěr ve školní
jídelně podán teplý čaj.

volno. Třetí den jsme dopoledne lyžovali
a odpoledne byli na běžkách. Ostatní dny
probíhaly podobně.
Moc se mi tam líbilo, týden utekl jako voda.
Rozhodně bych jel znovu. Líto mi bylo těch,
kteří si lyžařský kurz z důvodu nemoci
nemohli užít naplno. A že jich bylo hodně!
Honza Koucký

A bylo to tady. Den, na
který jsme se všichni moc
těšili. Jelo se na lyžák.

Lyžařský kurz
V neděli dopoledne se začala před naší
školou sjíždět auta s našimi spolužáky
a jejich rodiči. Byl tam i pan ředitel Rovenský a paní učitelka Iva Staňková, která
náš lyžařský kurz vedla.
Naložili jsme lyže, běžky, hole a další výzbroj i věci, které budeme na horách potřebovat. Cesta autobusem uběhla rychle.
Domlouvali jsme se, kdo s kým bude na
pokoji.
Z velkého parkoviště jsme se pěšky vydali k chatě. Věci nám naštěstí vyvezl pan
Kajuk. Lyže a běžky s holemi jsme odložili do lyžárny a ostatní jsme si nanosili
do pokojů. Na obědě jsem se moc dlouho
nezdržel, ten den mi jídlo moc nechutnalo.
Lyžování mi ze začátku moc nešlo, ale pak
jsem se rozjezdil. Kolem páté hodiny jsme
se vrátili do chaty na večerní program. Večerka byla v deset, ale spánek nás přemohl
až později. Druhý den jsme lyžovali před
obědem i po něm. Večer jsme byli všichni unaveni, tak jsme se osprchovali a měli
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Cesta tam byla příjemná.
...
A odpoledne jsme místo lyžování šli na
běžky.
Moc se nám nechtělo. Možná proto, že
většina z nás na nich nikdy nestála.
Já, Jonatán, Jirka, Honza Kiefer a Artur
jsme si udělali menší partičku a jezdili
jsme spolu. Říkali jsme si DOBŘÍ PADÁCI.
To jsou lidi, kteří na běžkách nikdy nestáli
a padají, ale když spadnou, tak jenom
stylově. Abychom se dostali na chatu, museli jsme sjet prudký dlouhý kopec. Někdo
si lyže sundal, ale my, DOBŘÍ PADÁCI,

jsme si sedli na zadek na běžky a brzdili
jsme rukama.
Byla to vážně sranda. Další dny vypadaly
podobně….
Dominika Kajuková

Závody
Třetí den před koncem lyžařského kurzu
nám instruktoři postavili slalom a my jsme
trénovali. Pro mě byl docela těžký. Branky
byly blízko u sebe, takže se mi špatně zatáčelo.
Další den se odehrávalo skoro vše stejně.
Tentokrát nám postavili slalom paralelní, to
znamená dva stejné slalomy vedle sebe.
To proto, abychom poměřili síly s ostatními. Jezdili jsme všichni. Bylo to o hodně
lepší než předchozí den. Nejčastěji jsem
jezdil s Kubou a Honzou. Kuba mě porazil
asi dvakrát a já jeho pětkrát. Honza mě neporazil ani jednou a já jeho čtyřikrát. Tento
slalom byl o trochu lehčí, branky byly dál od
sebe a lépe se projížděly.
Nakonec byly závody. Téměř všichni se
těšili. Já jsem se umístil na prvním místě,
Kuba na druhém a Jirka byl třetí.
Jonatán Foltánek
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Jak jsme byli v divadle
Nedávno jsme jeli se školou do Prahy do
Divadla V Dlouhé. Když jsme se posadili
do hlediště, začala hra. Byla o tom, jak se
pětiletý kluk jménem Pavel ztratil v Praze
tátovi. Potkal vysokého pána, který si nesl
kapra. Pavel ho přemlouval, aby kapra
pustil do řeky. Pak potkal pána, který vyjel z podzemí. Pavel myslel, že to je čert,
ale byl to hospodský, který vyměňoval sudy
s pivem. Čert ho vzal výtahem dolů do pekla a tam bylo hrozně moc kouře a kapela
tam hrála písničku o holce, která si spálila
vlasy nad plamenem. Pak vyjel Pavel zase
na chodník a potkal pana lampáře. Pavel
u něj viděl ještě holčičku se sirkami, ale
bylo divné, že lampář ji neviděl. Nakonec
potkal listonoše s poštovním vozem. Vůz
táhl jeden koník. Listonoš ho vzal do svého
vozu, dal mu čaj a čaj dal i koníkovi jménem Karlička. Tak seděli všichni tři u stolu
a povídali si legrační věci. Pak Pavel dostal
od listonoše velký balík, ve kterém byl houpací kůň. Když listonoš zjistil, že si Pavel
nepamatuje svou adresu, zavedl ho na policii. Tam si Pavel hrál na strážníka a páni
policajti byli jako řidiči. Jeden pan policajt
mu jako přivezl uhlí a ptal se ho, kde bydlí.
Pavel mu řekl, že v Truhlářské ulici číslo 5.
Tak ho páni policajti dovedli domů, tam se
s tatínkem pořádně napili a všichni měli radost, že to tak dopadlo. Nejvíc se mi líbilo,
jak si Pavel povídal s koníkem Karličkou.
Roman 3. B

Stále v jednom kole…
Školní klub při ZŠ bratří Fričů v Ondřejově je
v provozu již půl roku. Ptali jsme se dětí, jak
se jim zde líbí. Většina z nich odpověděla, že
se jim zde líbí, protože mají spoustu nových
kamarádů. Nejraději chodí do tělocvičny,
kde je možné hrát různé hry. Zúčastnili jsme
se vánoční prodejní výstavy a čeká nás velikonoční, proto se již nyní na ni připravu-
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jeme. Nás všechny z klubu, včetně kluků,
„zachvátila“ korálkománie. Soutěžíme o to,
jaký motiv z korálků vyrobený bude nejlepší.
Vyrábíme i obrázky se zimní tematikou, ale
přemýšlíme už o námětech na jaro. Jsme
tady všichni spokojeni, často se smějeme,
a proto přijďte mezi nás. Rádi vás mezi sebou přivítáme. Volná místa jsou, neváhejte
a přihlašte se!
Lubomíra Vandrovcová
vedoucí školního klubu

částí. První připomněla žákům autorova
ikonická díla a návrhy, jako například
model Národní knihovny, nebo novou,
futuristickou koncertní síň pro České Budějovice „Rejnok“. Druhá část představila
architektovy kořeny a inspirační prostředí.
Třetí sekce se zabývala tvůrčím procesem
a futuristickou vizí dopravních prostředků, vesmírných lodí a staveb. Součástí
návštěvy byl i nezapomenutelný pohled
z terasy umístěné na střeše „Ginger and
Fred“ resp. „Tančícího domu“, architektů
Vlado Miluniče a Franka O. Gehryho.
Mgr. Miroslav Rovenský

Výtvarné dílny

2. třída

Výstava JKOK Nekonečno
Jana Kaplického a 8. třída
Dne 1. března 2017 jsme s 8. třídou navštívili výstavu galerie Art Salon S k nedožitým
80. narozeninám významného českého
architekta Jana Kaplického, v galerii
„Tančící dům“ v Praze. Pro žáky výstava
navazovala na hodiny výtvarné výchovy,
v kterých jsme v minulých týdnech hovořili o architektuře 20. století a významných
stavbách na našem území. Retrospektivní
výstavu realizovala známá architektka
Eva Jiřičná se studiem AI-Design a nadací Kaplický Centre. Jana Kaplického jsme
měli možnost poznat jako designéra, architekta, umělce, designéra šperků, návrháře módy, nádobí a neotřelého vizionáře.
Výstava byla rozdělena do tří tématických

4. třída
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Přijďte najít Krtka, který
byl ve vesmíru, aneb náš
zápis do první třídy bude
prostě jiný než jinde
Při zápisu do 1. třídy se můžete zúčastnit
hledání Krtka astronauta, toho pravého
astronauta, který letěl spolu s americkým
astronautem Andrewem Feustelem v raketoplánu Endeavour do vesmíru. Několik

jednoduchých úkolů vás hrou zavede až ke
Krtkovi, se kterým se budete moci pozdravit,
vyfotografovat i pomazlit . To ale bude
až poté, co projdete školou, kterou si tak
prohlédnete, podíváte se do některých tříd
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a prostor, budete se moci
občerstvit
„kosmickou“
stravou a nápoji a dobrodružnou cestou dojdete do
nebeské třídy. Zde na vás
bude čekat spousta mimořádných věcí od dalekohledu až po Krtka astronauta.
Tady už budete moci zůstat, jak dlouho budete
chtít, a užívat si vesmíru.
Všichni budoucí prvňáčci
navíc projdou losováním
o velké i malé ceny a každý si nějakou odnese. Krtek astronaut se u zápisu
do první třídy objevuje pouze v naší škole!
Prostě spolu s Astronomickým ústavem
Akademie věd připravujeme pro děti skutečně hvězdný zápis.
Vratislava Vomáčková

Nezůstáváme stranou

Souboj čtenářů

Základní škola bratří Fričů Ondřejov
se opět přihlásila k veřejné sbírce
Liga proti rakovině Praha.
středa 10. 5. 2017
vv

6. třída se zapojila do soutěže
Rosteme s knihou. Své čtenářské dovednosti poměříme
s ostatními šesťáky v pondělí
10. 4. Držte nám palce! vv
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Co připravujeme
na obloze
Rok 2017 je oproti loňskému roku na obloze
bohatší. Hned na začátek, v noci z 10. na 11.
února ale bylo zataženo, a tak pozorování
polostínového zatmění Měsíce nám mraky
znemožnily. Letos se ale ještě dočkáme
lepšího zatmění. Nesporně jedním z nejlákavějších úkazů v celém roce 2017 bude
totiž částečné zatmění Měsíce 7. srpna večer. Měsíc bude vycházet jen pár minut po
maximální fázi zatmění, při níž bude ponořen necelými 25 % svého průměru v severní
části zemského stínu. Úplné zatmění Měsíce nás čeká až 27. července 2018. Čekání
se ovšem vyplatí – půjde o nejdelší úplné
zatmění Měsíce v tomto století.
Na začátku dubna čeká Zemi setkání
s krátkoperiodickou kometou 41P/TuttleGiacobini-Kresák (jejím spoluobjevitelem
byl první slovenský profesor astronomie
Ľubomír Kresák), která se ke Slunci vrací každých 5,4 roku. Její letošní návrat je
nejpříznivější za posledních 200 let. Tato
vlasatice je hodně nevyzpytatelná a její návraty jsou známé neočekávanými zjasněními, takže nám může připravit i různá příjemná překvapení. Nelze například vyloučit, že
by mohlo dojít k tak výraznému outburstu
(skokovému zjasnění kvůli bouřlivé aktivitě
na povrchu jádra komety), že bychom těleso spatřili i pouhýma očima.
Na obloze si užijeme i planety. Zatímco v uplynulých týdnech nad západem
zářila velmi jasná Venuše jako večernice a kousek od ní slabší Mars, nyní po
celou noc na jarní obloze spatříme největší planetu Sluneční soustavy Jupiter.
V létě se můžeme těšit na dobrou viditelnost planety Saturn, která potěší svými
prstenci každého majitele už i menšího
hvězdářského dalekohledu.
Co připravujeme na hvězdárně
Od května do září o sobotách, nedělích
a svátcích budou opět možné prohlídky
hvězdárny pro veřejnost, a to v časech 10,
13 a 16 hodin. Návštěvníky provedeme po
historické hvězdárně Josefa Jana Friče,
navštívíte Západní a Centrální kopuli, za
jasného počasí se v projekci dalekohledem podíváte na Slunce a sluneční skvrny.
Navštívíte také Muzeum Vojtěcha Šafaříka a průvodce vás s výkladem provede
hvězdárnou a zavede vás na návštěvnickou
galerii Perkova dalekohledu, největšího
dalekohledu v České republice.
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Tradičně v květnu proběhnou Dny otevřených
dveří. V době vydání těchto Ozvěn už termín
bude znám a najdete ho na webu Astronomického ústavu AV ČR www.asu.cas.cz.
Akce je zdarma.
Největší událost nastane v létě. V srpnu si totiž
připomeneme 50. narozeniny našeho největšího dalekohledu o průměru 2 metry, ohniskové vzdálenosti 64 metrů a hmotností přes
80 tun. Dalekohled, dodnes největší v České
republice, byl v roce 2012 pojmenován po Luboši Perkovi, bývalém řediteli ústavu, který se
zasloužil o pořízení dalekohledu do tehdejšího Československa. Teleskop byl slavnostně
zprovozněn 23. srpna 1967 v rámci Valného
shromáždění Mezinárodní astronomické unie,
které se tehdy konalo v Praze. Dalekohled je
stále ve vynikající kondici a používá ho Stelární oddělení Astronomického ústavu AV ČR.
V poslední době se jeho pozorovací program
rozrostl o další směry jako např. pozorování
extrasolárních planet. Veřejnost si bude moci
s námi připomenout padesáté narozeniny
dalekohledu při Evropské noci vědců, která
se letos bude konat v pátek 6. října. Program
bude zdarma.
Zcela mimořádnou akcí bude tzv. MegaEvent v sobotu 9. září, která se koná ve spolupráci České astronomické společnosti, Obce
Ondřejov, Astronomického ústavu AV ČR
a geocachingu v České republice i jeho vedení v USA. Rozsáhlý doprovodný program
bude přístupný nejen pro hledače tzv. keší,
ale také pro veřejnost a zúčastnit se budete
moci i vy. Podrobný program bude postupně
zveřejňován na webu ústavu.

Perkův dalekohled - foto ASUAV
Spolupráce se školou
Co chystáme pro letošní rok? Tradicí už
je spolupráce s redakční radou školního
časopisu Vzhůru ke hvězdám. Rádi opět
přivítáme pomocníky - žáky vyšších ročníků při organizaci Dnů otevřených dveří na
hvězdárně či Evropské noci vědců. I letos
s námi k zápisu do první třídy zavítá Krtek astronaut, změna ale bude v tom, že
chystáme dobrodružnou cestu za ním a ve
skvělé spolupráci se školou nebeskou
třídu až na samém vršku školní budovy,

Centrální kopule - foto ASUAV

kde se děti podívají dalekohledem a budou si tu moci užít vesmíru. Mimořádnou
akcí letošního roku bude výsledek projektu absolventek i současných žáků školy
Vesmírné náměstí. Vedoucí projektu Tereza Vorreiterová, výtvarná architektka
Lucie Brilová, laskavý dohled paní učitelky Věry Hudcové i ostatní z Hvězdného
týmu mají už nyní návrhy na ozvláštnění
a kosmickou výzdobu náměstí hotové.
Podporujeme a zúčastníme se! Oni sami
popisují svůj projekt takto - „V Ondřejově
se nachází největší hvězdárna v České
republice. Když ale přijedete na náměstí, jen těžko si toho všimnete. Rozhodli
jsme se, že náměstí této malebné vesnice proměníme v místo odpočinku turistů
i obyvatel v takovém stylu, aby všichni
poznali, že jsou ve vesnici, ve které se nachází světově významná observatoř. Rozhodli jsme se, že zvelebíme a přemalujeme zastávku, nakoupíme lavičky, které
umístíme do stínu starých lip v parku na
náměstí. K odpočinku tam budou dětem
ze školy, maminkám na procházce, klábosícím důchodcům, cyklistům jedoucím
po cyklostezce, turistům Mikešovy stezky
i návštěvníkům hvězdárny. Prostě všem.
A všechno (lavičky, zastávka) budou vymalované astronomickou tematikou. Těšíme se, že Ondřejovské vesmírné náměstí ožije! A to díky ﬁnanční podpoře
od organizace Smart Up.“ Těší nás, že
vesmír a astronomie je s Ondřejovem spojena. A že projekt volně navazuje na velmi
úspěšný projekt Zachraňme TMU!
Pavel Suchan
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Choceradská 62, www.obecondrejov.cz, skcvondrejove@seznam.cz, 777 668 212

Vítání občánků
Nově narozené občánky přivítáme do naší
obce v sobotu 13. května 2017 v ondřejovském
mlýně pana Ročáka. Pozvánky s upřesněním
hodiny budou rozeslány nejpozději první týden
v dubnu.
Rodiče dětí, kteří mají zájem zúčastnit se
vítání občánků, ale kteří nejsou hlášeni
k trvalému pobytu v obci Ondřejov, nicméně dlouhodobě zde žijí, se mohou přihlásit na obecním úřadě mailem na adrese
ou@obecondrejov.cz

Konkurs
V souladu s ustanovením § 166, odst. zákona
č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném
znění a vyhlášky č.54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích v platném znění, vyhlašuje obec Ondřejov, Choceradská 62, 251 65 zastoupená
starostou Mgr. V. Zámyslickým v rámci plnění
svých úkolů zřizovatele konkurzní řízení na
funkci ředitele/ky mateřské školy.

MIMOŘÁDNÝ KONCERT SPIRITUÁL KVINTETU
ve Sportovně kulturním centru v Ondřejově.
Letos slaví Jiří Tichota, zakladatel a umělecký vedoucí Spirituál kvintetu 80 let.
V Ondřejově mu s radostí popřejeme.
PŘEDPRODEJ vstupenek v Cukrárně sv. Ondřeje na náměstí,
cena 240,- Kč, na místě 280,- Kč, mimořádně hromadné objednávky on-line na
www.obecondrejov.cz/skcentrum.

Předpokládaný nástup je od. 30. 8. 2017. Písemnou přihlášku se všemi požadovanými
doklady lze podat k rukám starosty obce Ondřejov na adrese Obec Ondřejov, Choceradská 62, Ondřejov 251 65 a to buď osobně do
podatelny nebo zaslat poštou nejpozději do
30. května 2017 do 11.00 hodin. Za rozhodující pro doručení přihlášky je okamžik převzetí
podatelnou. Přihláška musí být podána v neprůhledném obalu (obálce) zabezpečeném
proti neoprávněné manipulaci a označená
textem: „Výběrové řízení ředitel/ka MŠ –
NEOTVÍRAT).
Podrobné informace jsou uveřejněny
na internetové úřední desce
Obecního úřadu Ondřejov
na internetové adrese:
www.obecondrejov.cz

Osadní výbor Turkovic
připravuje akce:
jarní úklid 1. 4. 2017
pálení čarodějnic 30. 4. 2017
dětský den 4. 6. 2017
podzimní úklid 7. 10. 2017
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Zájemce o přednášky,
exkurze a vybrané soutěže
upozorňujeme na nutnost
registrace.
Jejich podrobný harmonogram
a spuštění registrace
proběhne
1. 5. 2017
na internetových stránkách:
http://www.cas100geo.cz.

Máje v Ondřejově
sobota 6. 5. 2017 česká a moravská beseda pod vedením Zdeňky Šebkové

Letní tábory
Tábor SLUNEČNICE 2017 se bude
konat od neděle 25. 06. do pátku
30. 06. 2017, cena dítě 700,- Kč,
dospělý 900,- Kč.
Tento tábor je určen pro rodiče s dětmi,
především předškolního věku 3 – 6 let.
T
 ábor SLUNCE 2017 se bude konat
od soboty 01. 07. do soboty
15.07.2017, cena 3.000,- Kč
Tento tábor je určen pro děti – absolventy 3. až 9. třídy základní školy.
T
 ábor SLUNÍČKO 2017 se bude konat
od neděle 20. 08. do soboty 26. 08.
2017, cena 1.400,- Kč.
Tento tábor je určen pro děti – absolventy posledního ročníku mateřské
školy a absolventy 1. a 2. třídy základní
školy.
Další podrobnosti k jednotlivým táborům
budou zveřejněny později.
Distribuce Závazných přihlášek bude
zahájena na přelomu měsíců března
a dubna 2017.

30. 4. 2017
pálení čarodějnic
kopec pod Botičem
červen
(přesné datum bude upřesněno)
Dětský den

Zkrácená pravidla pro zveřejňování příspěvků
UZÁVĚRKA PRO DALŠÍ ČÍSLO OZVĚN JE 20. 5. 2017.
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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Fotky z okolí Třemblat – František Povinský
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