OZVĚNY
Dvakrát za rok, na jaře a na podzim, pořádá naše škola sběr
starého papíru. 22. 5. se nám sběr opravdu povedl. Vybrali jsme
téměř sedm a půl tuny starých novin, letáků, časopisů, knih
a ostatního papíru. Řeknu vám, není to legrace. Všechen ten papír
dát postupně na váhu, zvážit, přenést na hromadu a když přijede
kontejner, tak naložit. To potom bolí ruce i záda.
Ale díky ochotným žákům z 9. třídy a panu školníkovi Luboši
Pospíšilovi se to povedlo. Nejvíc nás na této akci těší to, že jsme
zachránili několik krásných stromů. A to stojí za to.
Konec školního roku je za námi, ale naučit děti vážit si přírody,
to také patří k naší práci. Budeme v tom pokračovat.
Těm dětem, které připravovaly programy pro obec, patří také
dík za vzornou reprezentaci školy. Sice se nepochlubily známkami,
ale svým vystupováním dokázaly, že si váží života v naší obci.
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tože potřebujeme zachovat tmavou oblohu. To téma nás spojuje,
protože každý člověk potřebuje kolem sebe zachovat tmu. Ale největší radost je ze spolupráce! Z toho, jak se žáci a studenti (bývalí
absolventi ondřejovské ZŠ) tématu chopili. A nebojte, nebylo to jen
„suché“ řešení problému. Jak totiž zaznělo v jednom z videoklipů
o projektu, užili jsme si při té společné práci spoustu legrace.
Tou druhou letošní věcí je spolupráce na Dnech otevřených dveří na Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky. Ta
tradice tu je už mnoho let. Letos došlo ke generační obměně a přišla nová vlna spolupracujících žáků a žákyň. Možnost podílet se na
organizaci v tak velké instituci, s bohatou historií a výsledky
moderní vědy, to se nepodaří každému. A obráceně, ne každé instituci se podaří mít kolem sebe takové pomocníky. Prostě si to

Blanka Kyclerová, vedoucí školní družiny

SPOLUPRÁCE S ONDŘEJOVSKOU
ŠKOLOU NÁS TĚŠÍ!

Když končil školní rok, vyjmenovával jsem na podiu SKC, proč
astronomové mají rádi Základní školu v Ondřejově. Není toho
málo. Škola nese jméno bratří Fričů, školní vzdělávací program
nese jméno Slunce, školní časopis na druhém stupni se jmenuje
Vzhůru ke hvězdám a jeho redakční rada si říká Hvězdný tým.
V uplynulém školním roce se ale udály ještě dvě potěšující věci.
Redakční rada časopisu Vzhůru ke hvězdám pod vedením
Pavly Hudcové požádala Nadaci Think Big Telefonica o finanční
podporu projektu, který nazvala Zachraňme TMU! a projekt
dostala.
Mohla tak být do školy pořízena kamera a mohlo tak být natočeno několik videoklipů o světelném znečištění, o ochraně nočního životního prostředí a ekologii noci. Natáčelo se na různých
místech, žáci dělali rozhovory se starosty obcí v Beskydské oblasti
tmavé oblohy, zajeli jsme i na Slovensko. Vzpomínám, jak pan
starosta slovenského Klokočova z nich byl nadšený. Že by si ondřejovská škola mohla připsat pro zprávu na ministerstvo zahraniční reprezentaci?
ZŠ Ondřejov byla také první školou, kde proběhl s žáky
workshop o světelném znečištění a tato zkušenost pak byla prezentována na semináři pro učitele, který se konal na hvězdárně.
Seminář, na kterém žáci a studenti předvedli učitelům, jak se dá
také učit. Dovedete si to představit? Včetně doplňujících přednášek a přátelské atmosféry. Bylo to úžasné. Lucie Brilová dokonce
představila svou „hodinu“ o světelném znečištění v mateřské škole. A co na tom nás, astronomy, těší? Je to samozřejmě téma, pro-

Jiří Kubíček a Nikola Bajcurová, žáci 8. třídy,
připravují prezentaci o světelném znečištění.

Svou práci přestavují Stanislav Varga, Tomáš Urban, Lucie Brilová
a Viktoriya Noďová, žáci 8. třídy.

sedlo a žáci ZŠ Ondřejov vítali naše návštěvníky na parkovišti, organizovali hru pro děti, obsluhovali dětský program v seminární
místnosti a hlavně - hlídali vzácného hosta Krtka Astronauta.
O tom, jak jim to šlo, by mohl vyprávět ředitel Astronomického
ústavu AV ČR prof. Karas, kterého jedna žákyně poctivě provedla
po dětském programu. „Zhroutila se“, až když se poté dozvěděla,
koho že to právě poslala na pohádku :-). A tak mi dovolte, abych na
závěr jmenovitě poděkoval Jiřímu Böhmovi z 9. třídy, Nikole Bajcurové, Kateřině Eliášové, Lucii Brilové, Jiřímu Kubíčkovi,
Stanislavu Vargovi z 8. třídy a Tereze Němcové a Sáře Bitourové
ze 7. třídy.
Tak na závěr snad už jen to, že titulek nelhal, spolupráce s ondřejovskou základní školou nás opravdu těší.
Pavel Suchan

ONDŘEJOVSKÁ OLYMPIÁDA

Jak již bylo zmíněno v minulém čísle Ozvěn, v Ondřejově se
konala historicky první smíšená olympiáda, která proběhla v sobotu 21. června.
I když počasí příliš nepřálo a občas se zdálo, že sprchne, nakonec vše vyšlo tak, jak mělo, a také olympiáda proběhla, jak měla.
Celkem se zúčastnilo 36 soutěžících (22 mužů a 14 žen), kteří
soupeřili v šesti týmech po šesti sportovcích. Disciplín bylo deset,
včetně poslední disciplíny, kterou je již tradičně překvapení. Letos
bylo překvapení v podobě házení a chytání vajec v kruhu na vzdálenost přibližně tří metrů.
Po předání triček a dolosování náhradníků se začalo brzy
v ranních hodinách. Kolem půl desáté odstartovala olympiáda
první disciplínou - sprintem na 60 metrů. Tuto disciplínu ovládli
Jan Řezníček s časem 7,64 vteřin spolu s Hanou Zichovou s časem
9,31 vteřin. Další disciplínou byla štafeta.
(pokračování na str. 6)
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Po dokončení dvou běžeckých disciplín následovaly disciplíny
v podobě skoku do dálky (nejlepšími skokany byli Jaroslav
Manhart - 5,40 metrů a Ivana Staňková - 3,70 metrů), vrhu koulí
(nejdále vrhli Viktor Votruba - 9,86 metrů s Kateřinou Kopicovou 7,77 metrů), střelba vzduchovkou (nejlépe stříleli Martin Janovský
se Simonou Rečkovou) a střelba na branku (v této disciplíně se
z mužů shodně umístili na prvním místě Zdeněk Hobík, Roman
Lán a Luděk Böhm ml., mezi ženami byla nejlepší Kateřina Kopicová).
Pak přišly na řadu další dvě disciplíny. V hodu oštěpem zvítězil
František Lán, kterému k pokoření čtyřicetimetrové hranice
scházelo pouhých 9 centimetrů, mezi ženami hodila nejdále Kateřina Kopicová - 23,25 metrů. Druhou disciplínou byl hod diskem,
v té excelovali Marek Malinkovič s hodem dlouhým 28,69 metrů
a Šárka Urbanová s hodem dlouhým 13,9 metrů.
Všechny tyto disciplíny, včetně výše zmíněného překvapení, se
odehrávaly na fotbalovém hřišti v Ondřejově. Desátou disciplínou
byl volejbal, který se odehrával po dobu celého dne na antukovém
kurtu ve sportovním areálu.
Vítězným týmem se jen těsně stal tým číslo 3 ve složení: Marek
Malinkovič, Hana Zichová, Viktor Votruba, Veronika Manhartová,
František Lán a Eva Kortusová.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem rozhodčím, kteří strávili
sobotní den stejně jako všichni soutěžící na hřišti a bez kterých by
se olympiáda nemohla uskutečnit!
S pozdravem a přáním hezkých zítřků
Jan Staněk ml.

TEREZA STOLZOVÁ – 180. VÝROČÍ
NAROZENÍ

Dne 2. 6. 1834 se v Kostelci nad Labem narodila operní pěvkyně Tereza Stolzová, první a nejslavnější Aida, a letos slavíme
180 let od jejího narození. Vím, že Kostelec nad Labem nepatří do
našeho regionu, ale pocházela z 10 dětí a její bratři Václav a František bydleli s rodinami na statku ve Svojeticích. Přímé potomky
rodu Stolzů - Štolců známe i dnes.
Tereza Stolzová patřila svým hlasem mezi světoznámé operní
pěvkyně a byla legendární představitelkou oper Giuseppe Verdiho,
kde zpívala hlavní role v operách Don Giovanni, Othello, Vilém
Tell, Mackbeth, Nabucco, Rigoletto a Trubadúr.
V roce 1849 nastoupila na pražskou konzervatoř, ale pro častá
onemocnění byla z konzervatoře vyloučena. Koncem roku 1855
odjela do Terstu a začala studovat operní zpěv a v září 1865 již vystoupila v milánském Teatro alla Scala v titulní roli Verdiho opery
Jana z Arku. Při slavnostním otevření Suezského průplavu v roce
1869 měla zpívat v opeře v novém Káhirském divadle titulní roli
Aidy. Kvůli prusko-francouzské válce ani Tereza ani Verdi do
Egypta neodcestovali a evropská premiéra opery Aida byla zpívána
v divadle La Scala v Miláně. Roku 1875 se operní hvězda vydala
spolu s Verdim na turné po Evropě. Kvůli oslabeným hlasivkám
pak byla Stolzová nucena ukončit svou pěveckou kariéru
v pouhých 42 letech. Tereza Stolzová se následující léta starala
o Verdiho až do jeho skonu 27. 1. 1901. Sama zemřela v srpnu následujícího roku.
Dne 31. 5. 2014 se na náměstí v Kostelci nad Labem konala
velká slavnost k výročí 180 let od jejího narození. Úvodní zpěv –
píseň židů z opery Nabucco zazpívala žačka 8. třídy M. Říhová.
Poté přijela Tereza Stolzová s Verdim v dobových kostýmech kočárem taženým párem koní.
Byli přivítáni starostou a místostarostou a oslavováni obyvateli
Kostelce. Po slavnostním projevu Terezy v českém jazyce a Verdiho v italštině byla na pódium pozvána praprapratetou Terezou její
praprapraneteř Kateřina Štolcová z Třemblat.

Tereza Stolzová a Giuseppe Verdi
při své květnové návštěvě v Kostelci nad Labem

Společně se vydali slavnostně položit kytici k pamětní desce
a odhalit vývěsku k naučné stezce po stopách Terezy Stolzové. Po
slavné rodačce je pojmenována ulice a základní škola v Kostelci
nad Labem.
Ohnivá show a ohňostroj podbarvený hudbou Verdiho ukončily
slavnost ke 180 letům od narození české operní pěvkyně Terezy
Stolzové.
Větev rodu, pocházející z našeho regionu:

František (bratr Terezy) - statkář ve Svojeticích
Děti: Rudolf, Jaroslav, Adéla, František
Děti: Rudolf, Božena, Antonín, Ladislav
Děti: Jaroslav, Ladislav
Děti: Ladislav, Jaroslav
Děti: Kateřina a Jan z Třemblat

Dovětek redakce: Rádi uveřejňujeme tuto rodinnou vzpomínku
Katky Štolcové-Preislerové, rodačky z Třemblat, na svou slavnou
praprapratetu.
Možná i vy máte podobné rodinné kořeny. Jestliže ano, budeme
rádi, když o nich napíšete do našeho časopisu.

NAŠE ŠKOLKA NA VYŠEHRADĚ

Dne 22. května 2014 jsme s našimi předškoláky navštívili Vyšehrad. Návštěva Vyšehradu byla součástí Toulek našimi dějinami.
Více než týden se děti připravovaly na tyto vskutku zajímavé
Toulky. V pramenech jsem našla velké množství písní, básní
a dobových tanců, které se děti ochotně naučily. Děti se seznámily s postavou praotce Čecha a bájného knížete Kroka a když se na
scéně objevila příšera jako divné zvíře, tak se dětem až tajil dech
a s napětím sledovaly stejně jako Kazi a Libuše, jak Bivoj příšeru
skolil.
Přímo na Vyšehradě u rotundy sv. Martina si děti poslechly pověst o nocležnících a kostlivcích a u Čertova sloupu zase pověst
o čertovi Zardanovi. Návštěva kostela sv. Petra a Pavla s výkladem
paní učitelky, proběhla v klidné a příjemné atmosféře, v kostele
děti zaujala hrobka sv. Longina, která je také historickou zajímavostí. V kostele je k vidění obraz, který se váže k pověsti o čertovi Zardanovi nesoucím sloup až z daleké Itálie.
Na Vyšehradském hřbitově děti hledaly hrob spisovatelky
Boženy Němcové a hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Pak
znavené na chvíli spočinuly na schodech pomníku Slavín, kde jsou
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pochováni slavní lidé našeho národa. Tam jsme je také vyfotografovali:
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U sborovny školní mládě
vyjeveně čučelo,
učitelka zápas svádě
rve tepláky na tělo.
Kolenem si drží kliku,
ať sem nikdo nevkročí,
oblečena bude v mžiku,
už má tričko přes oči.
Tu slyš, jedna, druhá, třetí,
kdosi knihou udeří.
Všechno praská, věšák sletí.
Někdo leze do dveří.

Do sborovny tiše míří,
blíž a blíž jde jeho stín.
Kdo se s tímto stavem smíří,
aniž by měl stále splín?
Místo není tady žádné,
všichni se tu mačkají.
Žít tu není vůbec snadné,
jak to tedy přečkají?
Dej nám, pane, lepší školu,
ze sborovny zazní hlas,
nehrajem tu na pikolu,
pochopte to prosím vás.

Dál však stojí sborovnice,
přeplněná, přecpaná.
Co tu chybí do rovnice?
Nová škola – neznámá.

BALADA ŘEDITELSKÁ

Na konci naší cesty si děti pohrály na dětském dřevěném Vyšehradě, věnovaném našim pověstem.
Děkujeme všem dětem za nádhernou atmosféru a opravdu velmi
slušné chování zvláště na pietních místech.
Romana Brilová

CO CHYSTÁME V SKC

V létě budeme připravovat nový projekt Škola před školou. Ta
bude dvakrát týdně, v pondělí a ve středu dopoledne, v prostorách
SKC připravovat děti na vstup do prvního ročníku ZŠ. Sledujte
stránky SKC, kde budou co nejdříve podrobné informace o obsahu,
o podmínkách, o tom, pro koho je tato škola určena, i o ceně.
Od září chystáme jako obvykle další novinky a rozšíření kurzů,
o které je největší zájem. Nedělní akce si již nyní můžete zapsat do
kalendáře. Zahajuje tradičně 28. 9. oblíbený lektor Michal
Šubr s Dance Aerobic a Body Styling, nová lektorka a choreografka
Katka Kaňková vás 19. 10. uvede do kouzla Port de Bras a Pilates,
rodiče se svými předškoláky si užijí 9. 11. cvičení rodičů a dětí s Hanou Dvořákovou, jednou z největších odbornic na toto cvičení, 23. 11. se roztančíte jako ve Varieté i zformujete tělo s Vojtou
Lackem, expertem na Disco a Show Dance.
Vyjmenovat všech téměř 50 kurzů, které nabídneme v září, není
v krátkém článku možné, a tak vás raději zveme nejdříve na naše
výše uvedené stránky a hlavně k nám. Nové pololetí zahajujeme 8.
září zápisy do kurzů v pondělí a čtvrtek od 16 do 18 hod.
I o prázdninách se můžete udržovat v kondici při józe s Jolanou
Soukupovou i Brankovou Šurlan, pilates s Barborou Valuchovou,
sebeobraně s Kristinou Bosákovou, powerjóze s Ditou Fuchsovou a
aerobiku s formováním těla s Olgou Šípkovou. S výživou vám
poradí Veronika Martincová. Bližší informace o termínech a časech
najdete na našich stránkách.
Tým SKCENTRA v Ondřejově

Byl jednou jeden ředitel,
měl ředitelnu v patře.
Ten těšil se, že lenochům
to jednou pro vždy natře.
Tomu se jednou zastesklo
po hezké, teplé škole.
Však když se pustil v jednání,
tak hned měl bradu dole.
Na školu nejsou peníze,
funkcionář mu vece.
A nebuď příliš dotěrný,
ať neodřeš si plece.

On nenechal se odradit,
a dál si cestu hledá.
Však po těch letech námahy,
vyhlídka jeho – bledá.
Dál prosil, křičel, žadonil,
však rukou každý mávnul.
A když jeho měl potkati,
tak honem za roh zahnul.
Teď slzy už mu nekanou
i když se v duchu bouří.
Zavře se ve svém kutlochu
a smutně kouří, kouří.
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Vladimír Vodrhánek, Ondřejov, 86 let
Josef Zicha, Ondřejov, 75 let
Jan Šála, Ondřejov, 85 let
Ludmila Kuříková, Ondřejov, 81 let
Věra Pácová, Třemblat, 81 let
Ladislav Padevět, Ondřejov, 75 let
Blažena Císařová, Třemblat, 98 let
Vladimír Strejček, Třemblat, 83 let

Poděkování

Děkuji obecnímu úřadu za přání a dárek k mým narozeninám. Paní
Novotné a Staňkové děkuji za milou návštěvu.
Růžena Kölblová
Děkuji sochaři panu Pánkovi za zhotovení pamětní desky sester
Šiklových bez nároku na honorář. Děkuji také paní doktorce
Nikodýmové za iniciativu k uctění 90. výročí narození paní Máši
Šiklové a ke vzpomínce na působení obou sester v Ondřejově.

Martin Macháček

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví do dalších let !!!

ONDŘEJOVSKÁ KRONIKA O R. 1916

Vážení čtenáři, jak už jsem napsal na str. 2, nedostáváme nadále od státu údaje o občanech naší
obce. Proto nemůžeme sami pokračovat v oznámeních o narození dětí nebo o úmrtí našich občanů.
Jestliže však od vás dostaneme informaci, že se
vám narodilo děťátko, nebo od vás dostaneme parte,
ochotně to v naší společenské rubrice zveřejníme.

POZVÁNKY NA HVĚZDÁRNU

Pravidelné letní prohlídky pro veřejnost

Podzim letos začíná 23. září. Ale my letní sezónu přetáhneme:
pravidelné prohlídky hvězdárny pro veřejnost se konají každou sobotu a neděli v 10, 13 a 16 hodin, a to až do konce září! Prohlídka
zahrnuje návštěvu muzea (zde se začíná), informaci o historii
hvězdárny, prohlídku Centrální a Západní kopule, v Západní kopuli
se v případě jasného počasí podíváte na sluneční skvrny, průvodce s vámi projde areálem hvězdárny a doprovodí to výkladem
a z návštěvnické galerie se podíváte na největší dalekohled v České
republice - Perkův dvoumetrový dalekohled s průměrem objektivu
2 metry a hmotností 83 tun!
Evropská noc vědců

V pátek 26. září 2014 od 15 do 24 hodin se již tradičně
Hvězdárna v Ondřejově otevře veřejnosti. V rámci Evropské noci
vědců, do které se zapojuje kolem 200 evropských měst, zpřístupníme naše pracoviště. Návštěvníci se budou moci podívat na
přístroje, vyslechnout výklad odborníků - pozorovatelů i vědců.
A budeme si přát, aby bylo pěkné počasí, protože pak uvidíte naše
přístroje při skutečném pozorování. Pro veřejnost pak bude připraven k podívání se na oblohu dalekohled v Západní kopuli a také
přenosné dalekohledy na centrální plošině historické hvězdárny.
Vstupné se neplatí, rádi vás na hvězdárně přivítáme!
Pavel Suchan

Odebrání zvonů

Rovněž i mnoho cenných a památných zvonů bylo v Čechách zničeno a použito k výrobě střeliva. 17. listopadu
roku 1916 přijelo do Ondřejova několik dělníků a odmontovavši na věži velký zvon sv. Šimona a Judy, rozbili jej na
kusy, a pak shazovali dolů k odvezení. Zvon byl ulit roku
1416 Petrem Kotlářem z Prahy a roku 1813 přelitý. Též
vzali i menší zvon sv. Antonína z roku 1855 a umíráček,
takže na věži zůstal jediný zvon prostřední z roku 1576.
V květnu roku 1918 vzaty píšťaly z varhan ve váze
40 ½ kg a drahou odeslány. Cestou z vlaku ukradeny; žel po
převratu nebyly kostelu vráceny. Úřady platily 4 Kor za
1 kg tohoto kovu.

Vojáci

Během světové války narukovalo za Ondřejov asi 134
mužů. Těch kteří padli na bojišti neb zemřeli na vojně bylo
27 tj. 20 %. Tedy každý pátý, jichž jména jsou na pomníku
padlých.
Raněných bylo mnoho, někteří i vícekráte, z nichž jest
šest válečných invalidů kteří dostávají invalidní rentu. I nemajetné vdovy po padlých vojínech dostávají asi 100 Kč
a na každé dítě do 18 let 50 Kč měsíčně od státu.

Legionáři

Poslední, kteří se z války vraceli byli ruští legionáři. Do
zahraniční čsl. Armády vstoupilo z Ondřejova 18 bratrů –
legionářů jimž ku cti uvádím zde jejich jména pro věčnou
paměť: Vejmelka František (nyní plukovník), Vilimovský
Antonín a Janoušek Josef (starodružiníci) kteří první vstoupili v Tarnově Dne 13. 12. 1914 do čsl. družiny dále Šimek
Josef, Rychlík Antonín, Dřízhal Antonín, Kratochvíl Václav, Řehák František, Řehák Josef, Švanda Josef, Janovský
Josef, Kraus Antonín, Hnízdo Jindřich, Vávra Antonín,
Konrád Jan, Kycler Alois, Vycpálek Václav, Čermák Josef,
Znamenáček František, Šubrt Jan.
Po převratu se trvale v Ondřejově usídlili legionáři. Kelbl
Hynek, Flekal František, Procházka Jaroslav a Klouček Antonín.
Všichni po návratu zde utvořili ,,Jednotu legionářů pro
Ondřejov a okolí“ mající za účel se vzájemně podporovati.
Z ondřejovské kroniky vybrala Romana Brilová
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