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SLOVO STAROSTY

SLOVO STAROSTY

Vážení čtenáři,
setkáváme se opět na stránkách Ozvěn,
a to bohužel stále ve složité době. Každý
z nás je současnou situací ovlivňován, ať
už je to život s mnoha omezeními, nebo
přímá zkušenost s komplikovaným průběhem onemocnění, a to na vlastní osobě
nebo třeba u svých blízkých, kolegů nebo
známých. Nebudu zde rozebírat jak jsme
negativně ovlivňováni touto situací, jak se
mění naše životy, jak přínosná jsou ta nebo
ona opatření… takové zprávy na nás denně
padají ze všech médií a každý si svůj názor
již vytvořil sám.
Ve vztahu k onemocnění covid-19 shrnu
jen některé informace vztažené k naší obci:
byla zrušena březnová schůze zastupitelstva, je přerušen provoz jak základní, tak
i mateřské školy (věřím, že v době, kdy se
Ozvěny dostanou do Vašich rukou, bude
již provoz obnoven byť alespoň částečně),
je přerušen provoz knihovny, úřední hodiny obecního úřadu byly obnoveny ve standardním rozsahu (zde opět jen doufám, že
do doby vydání Ozvěn nebude stanoveno
nějaké omezení).
Stále je v provozu telefonická sociální poradna, kam se mohou obracet všichni, kteří
potřebují pomoc v sociální oblasti nebo v oblasti složitých životních situací souvisejících
s covid-19. Telefonní linka 733 225 611 je
v provozu v Po, St a Pá – 14.00–16.00 hod.
V případě potřeby zprostředkování nákupu
léků a základních potřeb, dodání dezinfekce pro seniory apod. se můžete obrátit na
obecní telefonní linku 312 315 378.
Komplikovaný průběh onemocnění se bohužel nevyhnul i jedné z pracovnic obecního úřadu, všichni držíme palce, aby se co
nejdříve dokázala vrátit do běžného života
a následně i na obecní úřad.
Nyní ještě několik informací ke standardním
akcím probíhajícím v naší obci.
Pokračujeme v ošetřování stromů, bohužel
musela být odstraněna další lípa ve Třemblatech, která byla napadena dřevomorem
a hrozilo její rozlomení. Za odstraněné
stromy budou na jaře vysazeny nové. V letošním roce nás ve Třemblatech čeká i ra-
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EDITORIAL
dikálnější řez kaštanů, kterým bychom měli
dosáhnout významného prodloužení života
těchto stromů. Více o údržbě stromů naleznete v samostatném článku.
Začátkem března byly zahájeny práce na
výstavbě ČOV Turkovice, jejíž realizace
umožní odkanalizování Turkovic a části Ondřejova, zároveň budeme moci zrušit rákosovou ČOV v ulici Pod Hřištěm. Jedná se
o stavbu velkého rozsahu, která bude trvat
dva roky, během níž se jistě nevyhneme různým omezením. Prosím všechny, kterých se
stavba nějakým způsobem dotkne o toleranci a konstruktivní řešení případných problémů. Jako investor (DSO Vejborka) se budeme snažit, aby problémů a omezení bylo co
nejméně a pokud již nějaké vzniknou budeme se snažit o co nejrychlejší a všestranně
přijatelné řešení. Přibližný harmonogram
prací, fotodokumentaci a další informace budeme zveřejňovat na webu obce.
V roce 2021 proběhne také výstavba nového
nadjezdu nad dálnicí, který je součástí ulice Borka. Stávající nadjezd je v havarijním
stavu a rekonstrukce D1 je ideální příležitostí kdy provést rekonstrukci. Investorem
bude obec Kaliště s využitím dotační podpory. V první fázi bude opravena cesta do
ulice U Valencie, která bude při uzavření
mostu využívána jako náhradní trasa, následovat bude odstranění stávajícího a stavba
nového nadjezdu. I vlivem této stavby dojde
k omezením našich občanů a rekreantů na
turkovickém katastru, ale výsledkem bude
moderní stavba, která bude využívána další
desítky let. Bližší informace naleznete na
webu obce Kaliště, informace, které nám
budou poskytovány budeme samozřejmě
sdílet i na stránkách naší obce.
V letošním roce dále připravujeme zkapacitnění ČOV v Třemblatech, několik dílčích
rozšíření veřejného osvětlení (Ondřejov
ulice Střímelická a Turkovická, Třemblaty
ulice Hlavní a K Samotě). Dodatečně nám
byla poskytnuta dotace na stavbu hasičské
zbrojnice v Turkovicích, o kterou jsme žádali
přibližně před čtyřmi lety, v současné době je
zpracováván prováděcí projekt. Předběžně
máme schválenu dotaci na rekonstrukci lesní
cesty Ke Křovině, během jara bychom měli
dostat deﬁnitivní rozhodnutí. Stále jednáme
o výši poskytnutých dotací na stavbu školy,
v jednání s MŠMT i OPŽP jsme se posunuli
dál a předpokládám, že nám bude co nejdříve umožněno zahájit výběr zhotovitele.
Vážení čtenáři, věřím, že příští setkání na
stránkách Ozvěn již bude v době bez zakrytých tváří, kdy se budeme na ulici bezpečně poznávat.
S přáním pevného zdraví,
Vladimír Zámyslický

Vážení čtenáři,
zdravím Vás na stránkách Ozvěn v době,
kdy jsme sevřeni v osidlech koronaviru.
Je nelehké v této době sršet humorem, ale
ráda Vám poodkryji komunikaci některých
z nás.
Doufám a věřím, že humor přemůže chvíle
smutku a na okamžik zastaví beznaděj. Korespondence mých nejbližších mě pobavila.
Věřím, že i Vy se potěšíte nad trudným osudem ONÉ a ONÉHO.
Ahoj Jiří,
včera k nám do budovy školy pronikla žena,
která tvrdila, že u nás pracuje jako učitelka
českého jazyka na 2. stupni, což by znamenalo, že je to tvoje žena Vráťa... Nevěřila
jsem jí, i když opakovala soustavně něco
o přívlastcích a subjektivně zabarveném
popisu. Byla neškodná – jen chtěla neustále kopírovat. Nakonec jsem nevolala odborníky, podala jsem jí vodu a pak doprovodila ke dveřím. To je ona.

Pokud je to Vráťa, ať pro jistotu nosí OP,
nikdy nevíš... Měj se hezky.
Hanka
Milá Haničko,
svět je dnes plný podivných individuí! Je
velmi obtížné zjistit, zda se jedná o teroristu nebo například učitelku. Situace se
navíc ještě více zkomplikuje povinným
nošením zcela jednotného respirátoru FFP2
(podomácku šité roušky s různými motivy
nabízely alespoň nějakou šanci lidi odlišit).
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Já jsem si vytvořil velmi jednoduché rozlišovací znaky, například:
Ten, který působí jako největší komik, snaží
se napodobit Bolka Polívku a uši má od respirátoru odstáté tak, že tvoří téměř pravý
úhel k vertikální rovině jeho hlavy – to je
premiér!
Ten, který když začne mluvit a mně je ho
po 20 sekundách lidsky líto, to je ministr
zdravotnictví atd.!
Co se týká identiﬁkace individua na obrázku, navrhuji následující postup:
1. Až se příště objeví ve škole – dejte ho
pod zámek.
2. Pokud budu ještě ve 20.00 hodin sám
doma – byla to Vráťa!
Myslím, že to zvládneme i bez odborníků!
Jak říkáme my angličtináři „Keep in touch!“
Hezký den.
Jirka
Milí čtenáři,
přeji Vám příjemné jarní dny, zdraví, optimistickou mysl a úsměv na tváři.
Vratislava Vomáčková

Registrace do systému
svozu tříděného odpadu
Obec Ondřejov prodlužuje z důvodu koronavirových omezení
možnost registrace do systému svozu tříděných složek odpadu
– plastu, papíru a bioodpadu do 31. 5. 2021.
Současně upozorňujeme občany, že se
zavedením tohoto systému již nebude
možné využívat systém třídění odpadu donáškovým způsobem do kontejnerových

hnízd tak, jak jej znáte nyní. Proto obec
Ondřejov doporučuje občanům se včas do
tohoto systému přihlásit.
Více informací najdete na stránkách

www.obecondrejov.cz nebo na podatelně obecního úřadu.

Díky vstřícnému přístupu
a pochopení obecního
zastupitelstva při jednáních
o možnosti položení optického
kabelu na náměstí v Ondřejově
můžete již dnes využít i vy
VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
přenášený po telefonní lince od
společnosti CETIN.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
se koná od úterý 4. května
do neděle 9. května 2021
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
se koná v sobotu 8. května 2021
Kontejnery budou přistaveny
na obvyklých místech v Ondřejově,
Třemblatech a Turkovicích.
Časy budou upřesněny na vývěskách
a na webových stránkách obce.

Jak nakládat s odpadem
v době koronavirové pandemie
s DOMÁCNOSTI S NENAKAŽENÝMI

OSOBAMI BEZ NAŘÍZENÝCH
KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ:

t Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
t Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů
(pytlů).
t Směsný komunální odpad odkládejte do černých kontejnerů (na místa k tomu určená).
t Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy
je ale předtím vložte do plastového obalu
a následně ještě do dalšího plastového obalu,
který pevně zavážete.
t Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé
kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
t Před a po manipulaci s odpady si pokaždé
umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou
nebo použijte dezinfekční gel.
t Buďte ohleduplní.
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s DOMÁCNOSTI S MINIMÁLNĚ JEDNOU OSOBOU

V POVINNÉ NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ:

t Odpady netřiďte.
t Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do plastového pytle na odpady.
t Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na
povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
t Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly
zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
t Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
t Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte
raví „popelářů”.
„popelářů .
tak zdraví
t Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
t Buďte ohleduplní.
ohleduplní

s DOMÁCNOSTI S POTVRZENOU

NÁKAZOU NEMOCÍ COVID-19:

t Odpady netřiďte.
t Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů,
rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným
onemocněním COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady.
t Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však
do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
t Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu,
je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel
proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
t Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním
pro
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Nepatří sem:
- Špinavý nebo vlhký textil
- Nepárová obuv
- Jakýkoliv jiný odpad

Nepatří sem:
- Motorové oleje
- Mazací oleje

TEXTIL
Charitativní sbírka

JEDLÉ OLEJE A TUKY
PET lahev k černé popelnici

Patří sem:
+ Vyřazené oblečení
+ Párová obuv
+ Prostěradla
+ Povlečení
+ Záclony, závěsy
+ Plyšové hračky

Nepatří sem:
- Linoleum, molitan
- Pryžové výrobky
- PVC, Videokazety
- Obaly od olejů nebo
silně znečištěné obaly od jídla
- Obaly od nebezpečných látek

Nepatří sem:
- Znečištěný papír
- Voskový papír
- Nápojový karton
- Papírové kapesníky a ubrousky
- Pleny a hygienické potřeby
- Pauzovací papír
- Uhlový papír (kopírák)
- Pořadače s kovovými
komponenty
- Pytle od stavebních materiálů

Patří sem:
+ Oleje a tuky z kuchyně
v tekuté formě

Patří sem:
+ Sešlapané PET lahve
+ Nápojový karton
+ Sáčky, tašky, fólie
+ Polystyren
+ Plastové obaly od potravin
(kelímky, vaničky, apod.)
+ Plastové obaly od drogerie
(mýdlo, čisticí prostředky,
kosmetika)
+ CD/DVD obaly
+ Strečové fólie

PLAST
Žluté nádoby

Patří sem:
+ Noviny, časopisy, letáky
+ Knihy, sešity, brožury
+ Katalogy
+ Kancelářský papír
+ Balicí papír
+ Čisté papírové obaly
+ Karton a lepenka
+ Krabice rozložené

PAPÍR
Modré nádoby

Nepatří sem:
- Pračky, myčky, ledničky
- Mrazničky, klimatizace
- Televize
- Úsporné žárovky
a zářivky
- Samostatné náplně
(chladiva)

Patří sem:
+ Kávovary, varné konvice
+ Žehličky, fény, kulmy
+ Topinkovač, toustovač
+ Holicí strojky, el. hračky
+ Elektronické nářadí
+ Telefony, tužkové
a knoﬂíkové baterie
+ Notebooky, PC, monitor

MALÉ ELEKTRO
Popelnice na úřadě

Nepatří sem:
- Porcelán, keramika
- Drátěné sklo, zrcadla
- Varné sklo
- Zářivky a výbojky
- Běžné žárovky
- Televizní obrazovky
a monitory
- Autosklo

Patří sem:
+ Láhve od nápojů
(čiré, barevné)
+ Zavařovací sklenice
+ Flakony
+ Tabulové sklo

SKLO
Bílé a zelené nádoby

Nepatří sem:
- Jedlé oleje a tuky
- Výbušniny
- Radioaktivní materiály
- Léky

Patří sem:
+ Motorový olej, barvy
+ Lepidla, rozpouštědla
+ Kyseliny, hydroxidy
+ Sorbenty, hadry od oleje
+ Olejové ﬁltry
+ Obaly od nebezpečných látek
+ Pesticidy a jiné agrochemikálie
+ Odpady obsahující dehet
+ Pneumatiky bez disků
+ Elektrospotřebiče
+ Zářivky, žárovky
+ Baterie

NEBEZPEČNÝ ODPAD
2x ročně kontejner
Pneumatiky a elektro

Nepatří sem:
- Úsporné žárovky
a zářivky
- Stavební odpad
- Vyřazená elektronika
- Bioodpad

Patří sem:
+ Maso, kosti, smetky
+ Sáčky z vysavače
+ Popel
+ Hygienické pomůcky
+ Běžné žárovky
+ Čisticí utěrky a houby
+ Keramika a porcelán
+ Trus zvířat
+ Silně špinavé a mastné
obaly

SMĚSNÝ ODPAD
Černé nádoby

Nepatří sem:
- Pneumatiky
- Elektroodpad
- Stavební suť
- Nebezpečné odpady
- Bioodpad

Patří sem:
+ Starý nábytek
+ Matrace
+ Koberce, linolea, okna
+ Dveře, kuchyň. linky
+ Umyvadla, toalety
a další sanitární zařízení

OBJEMNÝ ODPAD
2x ročně kontejner

Nepatří sem:
- Maso, kosti, oleje, tuk
- Tekuté a silně mastné
potraviny
- Cigaretové oharky
- Smetky, uhelný popel
- Letáky a noviny
- Pleny
- Sáčky z vysavače

Patří sem:
+ Zbytky jídel původu
rostlinného
+ Zbytky ovoce, zeleniny
+ Květiny, listí
+ Kávové sedliny a ﬁltry
+ Čajové sáčky
+ Hrnkové květiny včetně hlíny
+ Skořápky od vajec a ořechů
+ Hobliny, piliny, drcené větve

BIO – Kompostéry
Hnědé popelnice

Nepatří sem:
- Azbest
- Tér a térový papír
- Kanadská šindel
- Kabely a dráty
- Dřevo, papír, plast
- Izolace, skelná vata
- Fólie, lepidla

Patří sem:
+ Cihly, tvárnice
+ Beton, dlaždice
+ Obkladačky, porcelán
+ Keramika
+ Zbytky stavebních hmot
(cement, písek)
+ Kamenivo
+ Sádrokarton, sádra

STAVEBNÍ ODPAD
občan zajistí sám na vlastní
náklady

Nepatří sem:
- Obal od nebezpečných látek
- Plynové lahve
- Kabely a dráty
- Elektrozařízení

Patří sem:
+ Plechovky od nápojů
+ Konzervy od potravin
+ Hliníková víčka od jogurtů
+ Kovové uzávěry, víčka
+ Kovové obaly od
drogerie a kosmetiky
+ Alobal

KOVY
Šedé nádoby
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Činnost honebního
společenstva Ondřejov –
Zvánovice 2020
Od Valné hromady Honebního společenstva Ondřejov –
Zvánovice, která se konala v únoru 2020, byla činnost HS
Ondřejov v roce 2020 silně poznamenaná pandemií covid 19
a vládními opatřeními, jež vláda ČR přijala proti šíření epidemie
a vymáhala je, jak na jaře r. 2020, tak od září do současné
doby – března 2021. Kvůli tomu jsme v půlce února 2020 stihli
a úspěšně absolvovali myslivecký ples s bohatou zvěřinovou
tombolou a to byla poslední kulturní akce roku 2020.
vůli vládním restrikcím se nekonaly schůze myslivců a mimo
dvou kynologických akcí BZH 6. 6. 2020 a ZVVZ 7. 6. 2020 byly
ostatní kynologické zkoušky v HS Ondřejov zrušeny z důvodů určení počtu osob, které se mohly akce v určeném počtu zúčastnit.
V roce 2020 můžeme jen kladně hodnotit, že se nám podařilo od
března do konce listopadu zrealizovat stavbu chladicího boxu
a bourárny na uložení zvěřiny dle veterinárního zákona, kde je ulovená zvěř uložena do doby, než jsou hotovy výsledky vyšetření.
Velký dík patří za tuto realizaci panu Václavu Strnadovi, který si to
vzal na starost a dále několika málo myslivcům, členům HS, kteří
se na této akci brigádně podíleli.
Koncem března byl již tradičně proveden dovoz a vypuštění 40 ks
bažantích slepic a 5 bažantích kohoutů do určených lokalit pro oživení krve a chovu stávající bažantí populace v honitbě HS Ondřejov. Taktéž byla provedena individuální brigáda na každoroční
úklid odpadků ve škarpách v naší lokalitě.
V půlce listopadu jsme zasadili 120 stromů při zhotovení třech alejí
na původních místech, kde byly stromové aleje a meze před 40
lety. Dostali jsme na to grant od nadace Škoda Auto s podmínkou
výsadby do konce listopadu 2020, což bylo HS Ondřejov splněno. Druhově bylo složení sázených stromků v odrůdách – 50 ks
švestky, 50 ks třešně – višně, 10 ks dubů a 10 ks jeřabin, což zvýší
sezonní úživnost honitby a vylepší ekologické podmínky daného
území.
Na podzimní loveckou sezonu byly naplánovány čtyři naháňky na
černou zvěř, ale kvůli epidemii jsme uskutečnili jenom dvě naháňky
s konečným výřadem celkem 21 ks černé a 1 liška. Na loňském
odstřelu černé zvěře a tím i na ﬁnančním přínosu a možnosti vybudování chladicího boxu se také podílelo jen několik málo myslivců a proto jim patří velký dík za jejich přínos honebnímu společenstvu. Poděkování patří také zastupitelstvu Ondřejova za dotaci
na bažanty a zastupitelstvu obce Zvánovic za pronájem místa na
umístění chladícího boxu.
S pozdravem Lovu Zdar
Václav Pác, starosta HS

K

Stavba ČOV Turkovice
Lensedly zahájena
Ač bylo staveniště předáno již v prosinci roku 2020, počasí
dovolilo samotnou stavbu zahájit až nyní. Zhotovitel –
(sdružení ﬁrem PORR a.s. a VPK Suchý s.r.o.), zahájil v únoru
přípravné práce – vytýčení přesné trasy vedení kanalizace
a zřízení deponie pro uložení materiálu.
ráce samotné byly zahájeny v týdnu od 1. 3. a to budováním čerpací stanice na konci Ondřejova a čerpacích stanic a gravitační stoky
na návsi v Lensedlech. Vzhledem k nepříznivému počasí, které v tomto období panovalo, jsou práce bohužel komplikovány podmáčeným
terénem, a to hlavně ve spodní části ulice Pod Hřištěm. Chtěl bych
proto touto cestou poděkovat všem, v jejichž bezprostředním okolí je
stavba prováděna za jejich trpělivost a ubezpečit je, že po skončení
prací na této části plánované na 28. 3., budou všechny dotčené pozemky a komunikace uvedeny do původního stavu, případně pokud
by došlo k jejich poškození budou náležitě opraveny.
V Lensedlech se souběžně s touto stavbou pracuje na čerpací stanici a gravitačním vedení kanalizace na návsi a dále pak
na čerpacích stanicích V Dolci a u kontejnerů. Samozřejmě i zde
bych chtěl poděkovat všem, kterých se stavba přímo i nepřímo dotýká, za jejich vstřícnost a ústupky, které musí dělat, aby stavba
mohla probíhat bez zbytečných zdržení. Další následující postup
prací je uveden v harmonogramu prací, který je aktuálně sestaven
do začátku června a bude s dostatečným předstihem (nejpozději do 15. 5.) zveřejněn pro další období na webových stránkách
obce. Tento harmonogram může být upravován průběžně v návaznosti na průběh prací a eventuální komplikace způsobené počasím
a dalšími neočekávanými okolnostmi.
Dotazy k prováděným pracím, případně k harmonogramu nebo
k celé stavbě je možné směřovat na obce:
Ondřejov – podatelna@obecondrejov.cz
Kaliště – obec@kaliste.eu
nebo na místostarostu Ondřejova – Davida Kvapila – mistostarosta@
obecondrejov.cz, tel. 777 645 762.
David Kvapil

P
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Čerstvé zprávy z turkovické hasičárny
Od posledního vydání časopisu Ozvěny se toho událo opravdu hodně. A současně se to dělo také úplně jinak, než jsme
byli zvyklí prožívat zimní měsíce v minulých letech. Konečně, posuďte sami, myslím, že i u vás to bylo velmi podobně.
řed vánočními svátky jsme sice jen v komorním duchu rozsvítili vánoční stromek, ale zato v plné parádě, se vším všudy
a hlavně bezkontaktně jsme vám rozdávali betlémské světlo. Právě
tak jsme vyhodnotili aktuální epidemiologickou situaci a současně
s ní i charakter akcí, kdy právě rozdávání Betlémského světla bylo
více méně idividuální, kdo chtěl, tak přišel, a před hasičárnou si
mohl plamínek světla dovezeného našimi Skauty a lensedskými
hasiči až sem, do Turkovic, připálit a odnést domů.
Začátek měsíce ledna je tradičně vyhrazen pro výroční valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Turkovicích. Ta letos nemohla
proběhnout vzhledem k platným opatřením prezenčně, a tak výbor
sboru rozhodl v souladu se stanovami o rozhodování metodou per
rollam. Členové sboru tak dostali písemné materiály a odkazy na
videoprezentace, kde měli možnost se seznámit s činností za uplynulý rok i s interními záležitostmi, týkajícími se hospodaření, plánu
práce nebo rozšíření členské základny. Po doručení zpět všech dotazníků starosta Sboru Milan Zach konstatoval, že valná hromada
byla usnášení schopná, proběhla řádně, přijala navrhované usnesení, kterým mimo jiné schválila rozpočet a plán práce na rok 2021.
Tím jasně dala zelenou dalším aktivitám sboru i v roce 2021.
Světe div se, uprostřed ledna nám začalo sněžit. Inu, nastal v tomto
měsíci zcela běžný meteorologický jev. Ačkoliv mnohé naše spoluobčany takovýto rozmar zimy zcela zaskočil, tak nás tedy rozhodně nepřekvapil. Pro zvýšení akceschopnosti a možnosti průjezdu i po zasněžených lesních a polních cestách jsme na jedno ze zásahových
vozidel – CAS 25 Š706 – nasadili sněhové řetězy a to hned na všechna čtyři kola. Na běžných pneumatikách byla pro výjezd k zásahu
předurčena cisterna Tatra 815 CA 18 a pro potřeby vyprošťování
Tatra 815 VVN s navijákem. Byli jsme tak připraveni projet opravdu
všude a současně efektivně zasáhnout i při jiných typech událostí.

P

Zasahovali jsme celkem v šesti případech a všechny události byly
klasiﬁkovány jako technické pomoci a všechny se odehrály v Turkovicích. Každá však byla svým charakterem úplně jiná. Řešili
jsme spadlý strom přes silnici, vyprošťovali jsme zapadlý kamion,
uzavírali jsme při havárii vodovodu hlavní přívod vody, pomáhali
jsme seniorce s dopravou paliva na chatu, vyprošťovali dodávku
z lesní cesty, řešili kluzkou silnici a také čerpali vodu z komunikace
po prudkém oteplení.
I technika si žádá svou péči a proto jsme museli zajistit přezutí kol
na Tatře 815 CA 18, jejichž opotřebení přesáhlo stanovenou mez.
Připravovali jsme na zápis do registru vozidel podvozek Tatry 815
(ten získala Obec Ondřejov v roce 2018 bezúplatným převodem
od Ministerstva obrany), na který budeme stavět novou cisternu.
V rámci výcviku jsme absolvovali pravidelné kondiční jízdy a ve
druhém únorovém týdnu intenzivně cvičili zásah s přítomností silných
mrazů. Příroda si prostě usmyslela, že bude mrznout a my těchto podmínek využili dokonale. Výcvik jsme totiž provedli tak šikovně, že se
nám podařilo proměnit víceúčelové sportovní hřiště pod hasičárnou
v jedno velké kluziště. Tento počin využili místní občané k provětrání
svých ratolestí i sebe sama s bruslemi na nohou. A aby toho nebylo
málo, přispěchali jsme na pomoc místním hokejistům na turkovickou
požární nádrž a za pomoci našeho čerpadla vylepšili povrch i na tomto tradičním turkovickém bruslařském stánku.
Věřím, že svou proaktivní činností, připraveností a vysokou akceschopností přispíváme k lepšímu životu v naší vesnici i v této složité době. Určitě nezmůžeme všechno, ale snažíme se tu být pro vás
– naše spoluobčany. Největší satisfakcí pro nás jsou vaše reakce,
vidět to, že činy, které děláme, mají pro vás smysl.
S díky za vaši přízeň a s vírou v lepší časy,
Josef Brabec, velitel

Sníh v ulicích
Letošní zima byla velmi štědrá na sněhovou
nadílku. Jistě, do Vánoc se skoro žádný sníh
neobjevil. Ovšem po Vánocích se celá krajina
proměnila v jedno velké sněhové království. Děti
měly radost, že se konečně mohou klouzat na
sněhu, bobovat, sáňkovat a stavět sněhuláky.
My, dospělí, jsme se radovali už méně. Nicméně, nemohli jsme dětem pokazit jejich radost.
Ráda bych na tomto místě poděkovala někomu, kdo neúnavně bojoval se sněhem na nejfrekventovanějších místech v Ondřejově. Byli
to naši nezbytní chlapci z obecní čety. V brzkých ranních hodinách neúnavně odklízeli sníh, a ještě ve večerním čase byl slyšet
odklízecí stroj v ulicích. Patří jim velké díky,
že jsme se mohli bezpečně po Ondřejově pohybovat.
Romana Brilová
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Od Tatry 805 k Tatře 815, od kačeny k tahači aneb
vývoj automobilní techniky turkovických hasičů
Psal se tehdy rok 1997, kdy se dala parta mladých turkováků dohromady, aby obnovila hasičskou činnost
v Turkovicích. Od té doby se toho hodně změnilo. Dnes vám nastíním, jak se postupně měnila automobilní
technika, kterou turkovičtí hasiči používali ke své činnosti.
NA Tatra 805 4x4 PH-15-24 1965–2001, r. v. 1952 (DA8 L3R)
Miláček turkovických hasičů, auto, které ve službě bylo nejdéle ze
všech. Bohužel mělo pouze valníkovou nástavbu, ve které naši
zákonodárci zakázali přepravovat osoby. Proto musela ustoupit
modernějšímu dopravnímu automobilu na podvozku Avia. Vozidlo
bylo majetkem obce Ondřejov, obec jej získala převodem od armády. Sloužilo pro přepravu hasičského družstva na korbě vozu
a k vlečení přívěsné požární stříkačky. Od roku 1997 do jejího
prodeje jsme s kačenou najezdili 1150 km.
CAS 25 Š706 RTHP 4x4 PH-92-90 1999–2007, r. v. 1982
(CAS25 3500/200 M2R)
V roce 1998 jsme s naší Kačenou vyjeli k několika požárům a už
od toho prvního nám bylo jasné, že pro účinný zásah potřebujeme
vézt k požáru vodu. Proto výbor SDH Turkovice rozhodl o pořízení
cisternové automobilové stříkačky. Přestože jsme s tatrováckým
podvozkem byli spokojeni, cisterny na podvozku Tatra 148 byly pro
nás naprosto nedostupné a proto jsme se rozhodli pro levnější variantu. Stříkačku s cisternou jsme zakoupili za 50 tis. Kč od města
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, najeto měla 10 500 km a byla
ve slušném stavu, bez koroze a plně funkční. Na její pořízení se
skládali členové výboru – pořizovali jsme ji tedy výhradně ze svých
vlastních prostředků. Auto mělo pouze krátkou kabinu pro 4 hasiče a jen dvoje dveře, proto bylo v roce 2007 nahrazeno stejným
typem, modernizovaným a osazeným kabinou pro celé požární
družstvo. Za necelých 8 let služby jsme s tímto automobilem ujeli
4 737 km. Během působení ve sboru a v jednotce jsme na vozidle
opravovali pouze běžné provozní závady, žádné větší opravy se
u nás nedočkalo. Ta následovala až u nového majitele, SDH Přestavlky u Čerčan, kde automobil slouží dodnes (r. 2021).
DVS 12 Avia 31 4x2 BRA 10-46, později 2S1 81-13, 2001–2015,
r. v. 1986 (DA12 L1Z)
Dopravní automobil nahradil zastaralou Tatru 805 a v prvních
letech byl nejčastěji používán pro dopravu družstva na soutěže v požárním sportu a pro účely výcviku jednotky. Protože jsme
disponovali jen jedním garážovým stáním, pronajali jsme si od
p. Paclta část stodoly, kde parkovala právě Avie. V letech
2004–2010 probíhala rekonstrukce vozidla, která byla v r. 2005
přerušena pracemi na rekonstrukci cisternového automobilu
s prodlouženou kabinou a to až do r. 2008. Rekonstrukci jsme
prováděli kompletně vlastními silami, bylo na ní zapotřebí odpracovat 2 470 hodin. Nově zrekonstruovaný interiér i exteriér vč.
laku byl představen v roce 2010. Vozidlo se mohlo nově pyšnit
dýchacími přístroji, hydraulickým vyprošťovacím zařízením, elektrocentrálou, osvětlovacím stožárem, ženijním nářadím, nízkotlakým a vysokotlakým čerpadlem, vestavěnou nádrží na 500 l vody,
protichemickými obleky, prostředky pro práci ve výškách a nad
volnou hloubkou, motorovou pilou, prostředky pro likvidaci obtížného hmyzu, raftovým člunem s vybavením, požárními hadicemi
a armaturami a též zrenovovaným nastavovacím žebříkem. Díky
své výbavě se nově používalo též na soutěže ve vyprošťování, na
ukázky činností a jako prvosledové vozidlo pro technické zásahy.
V několika případech vyjíždělo jako druhosledové vozidlo k požárům a plnilo funkci záložního vozidla v době, kdy CAS 25 byla v po-
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ruše. Na svou konstrukci toho mělo naloženo opravdu hodně a proto bylo v roce 2015 nahrazeno prostornějším technickým automobilem na podvozku LIAZ 101. Za 14 let služby najezdilo 7 820 km.
Dnes slouží hasičům v malé vísce u Přibyslavi. Pořizovací cena
vozu byla 90 tis Kč, (koupila ho Obec Ondřejov jako náhradu DA
8 T805 od ﬁrmy Stavoremont z Krnova) a bylo v modrých barvách.
V průběhu rekonstrukce, která vyšla na necelých 200 tis Kč a byla
ﬁnancována z prostředků SDH Turkovice, přešla do majetku Sboru.
CAS 25 Š706 RTHP 4x4 KH-34-04, později 2S1 81-12,
2004–dodnes, r. v. 1979 (CAS25 3500/200 S2R)
Cisternový automobil shodný s tím, který jsme v té době měli jsme
pořídili z rozhodnutí výboru sboru na sklonku roku 2004 od města
Uhlířské Janovice z vlastních prostředků za 55 tis. Kč a měl nahradit stávající cisternu. Důvod záměny byla absolutně nevyhovující krátká kabina na stávajícím voze. Auto mělo najeto 22 000 km
a když jsme se ponořili do jeho útrob, rozhodli jsme se ke změně
plánu a k provedení celkové rekonstrukce vozidla. Ta trvala 2 roky,
odpracovali jsme při ní téměř 4 100 brigádnických hodin a spolkla
390 tis. Kč. Většinu ﬁnancí jsme si na rekonstrukci dokázali sehnat
sami, 80 tis. Kč přispěla obec Ondřejov. Po rekonstrukci se zvýšila
celková hmotnost na 14 900 kg, výkon motoru jsme posílili nástavbou agregátu z vozidla LIAZ s turbodmychadlem a akcelerace se
zlepšila i díky 10stupňové převodovce. Pro posílení brzdného účinku
jsme zastavěli retardér a vyměnili zadní brzdové válce za silnější,
pružinové z vozidla Tatra 815. Místo rezervního kola jsme zastavěli
naviják z vozidla Tatra 813 poháněný z převodovky kloubovými hřídelemi. Specialitou je i úprava převodovky pro 2 pomocné pohony
na kardan, kdy jeden je využit pro pohon čerpadla a druhý, původně
pro hydrauliku jsme předělali na talířový vývod pro kardan a pohání
nově naviják. K úpravě rychlosti a směru otáčení jsme použili několik
přídavných převodovek, jak pro čerpadlo, tak další pro naviják. Do
nástavby jsme také uložili mnohem více prostředků, namátkou třeba vyprošťovací zařízení Narimex, motorovou pilu a rozbrušovačku
Husqarna, elektrocentrálu, plovoucí čerpadlo, přetlakový ventilátor,
bedny s nářadím, osvětlovací stožár a přenosné halogeny, sorbenty,
posypový materiál nebo buben s hadicí pro rychlý zásah. Nechybí
ani nově zrekonstruovaný čtyřdílný nastavovací žebřík a v prvních
letech služby (do r. 2010, kdy byla uvedena do provozu Avie) vezl
též prostředky pro likvidaci obtížného hmyzu a pro práci ve výškách
a nad volnou hloubkou. Zajímavostí je take kropící lišta s elektropneumatickým ovládáním. Automobil je zařazen jako první vozidlo na výjezdu pro většinu zásahů. Původním záměrem bylo provedení rekonstrukce s dobou životnosti 5 let s tím, že se za tuto dobu
pokusíme sehnat novější vozidlo na podvozku Tatra 815. Za tímto
účelem jsme se pokoušeli získat ho bezúplatným převodem od HZS,
od MO – Armády ČR a PČR od roku 2006. Na výjezdu je zařazen
dodnes, za 11 let aktivní služby najezdil úctyhodných 9 077 km.
OA VW Transporter T4 4x4, 2T6 96-14, později 1ST 70-68,
2010–2012, r. v. 1995 (OA L2)
Tento automobil původně neměl vůbec být v jednotce zařazen.
Už v roce 2009 rozhodl výbor sboru s veliteli jednotky o rozšíření
činnosti sboru a jednotky o poskytování předlékařské první pomoci a o pokračování snahy o zajištění vhodného podvozku pro
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stavbu RZA. Od r. 2007 jsme se totiž snažili získat bezúplatným
převodem vhodný podvozek pro stavbu RZA, který by nahradil
morálně zastaralou Avii a to u MV – GŘ Policie ČR, MO – Armády
ČR, Středočeského kraje a dalších institucí. Současně s tím jsme
se snažili získat ﬁnanční prostředky na vybavení pro první pomoc
a také na nutnou opravu a úpravu tohoto plánovaného vozidla. Bohužel, vozidlo se získat nepodařilo dle původního záměru, naštěstí
jsme ale dostali přislíbené ﬁnanční prostředky z Fondu T-Mobile.
Museli jsme tedy rychle jednat. Čirou náhodou jsme našli kontakt
na NsP Karviná – Ráj a podařilo se nám koupit starší sanitní vozidlo VW Transporter T4 za 12 600 Kč. Auto mělo najeto 300 000 km
a jeho podvozek byl bohužel dost napaden korozí. Pořídili jsme
ho a dále opravili z prostředků sboru, oprava vyšla na 55 tis. Kč
a práce provedené svépomocí zabraly 162 hodin během půl roku.
Benzínová motorizace se spotřebou 18 l/100 km také z tohoto
auta nečinila zrovna hospodárné vozidlo. I proto najelo pouhých
427 km, využívali jsme jej jen k nejnutnějšímu k výcviku zejména
v poskytování první pomoci a ke zdravotním asistencím. Jedenkrát
vyjelo též k zásahu. Když se v roce 2012 podařilo konečně realizovat bezúplatný převod modernějšího Mercedesu Sprinter od
Středočeského kraje, byl osud tohoto automobilu naplněn.
OA MB Sprinter 312 4x2, 2S4 40-20, 2012–2017, r. v. 2003 (OA L1)
Po pěti letech čekání konečně našla místo v naší garáži velkoprostorová dodávka. Získali jsme ji převodem od ZZS Středočeského
kraje, byla v poměrně slušném technickém stavu a měla najeto
218 tis. km. Co na tom, že v sanitním provedení, byli jsme plni elánu
do její přestavby na vozidlo typu RZA. Absolvovali jsme školení
a výcvik pro zásahy u dopravních nehod a chtěli započít přestavbu. Bohužel jsme se potýkali s řadou problémů a zkušenosti z jízdy
s tímto typem automobilu nás od rozsáhlejších úprav spíše odradily.
Muselo by se jednat o tovární přestavbu včetně hasičské nástavby
a změny dispozice míst k sezení. Cenové nabídky byly tak vysoké,
že tato přestavba byla ekonomicky nesmyslná. Navíc pohon pouze
zadní nápravy znamenal značné problémy v zimním období nebo při
pohybu mimo silnice – to značně omezovalo budoucí taktické využití. Proto jsme přestavbu omezili pouze na nástavbu alternativního
pohonu LPG, což významně snížilo provozní náklady, a na montáž
tažného zařízení. Tyto úpravy dohromady za 40 000 Kč jsme ﬁnancovali z prostředků sboru prostřednictvím grantu z fondu T-Mobile.
Původně bylo vozidlo v majetku obce Ondřejov, po přestavbě na
pohon LPG přešlo do vlastnictví sboru. Využívali jsme ho ke všem
činnostem, jezdili jsme s ním na cvičení, soutěže, poskytovali jsme
s ním celou řadu zdravotnických asistencí, častokrát bylo využito
i u zásahu – ať už jako vozidlo první pomoci, dopravní automobil
a nebo i jako prvosledové vozidlo pro technické zásahy, např. na
likvidace obtížného hmyzu. Hojně je využíváno také pro hospodářské účely – přepravu materiálu na opravy aut, přepravu techniky
na kontroly a revize a také k přepravě hasičů na povinná školení
a výcviky. Najeli jsme s ním za 5 let 7 450 km. Nahrazen byl mladším
a modernějším VW Trasporterem.
TA4 Liaz 101.860 4x4, RZ: MOA-25-35, 2015–2019, r. v. 1989
(TA S2)
Věděli jsme, že CAS 25 nám nevydrží jezdit donekonečna a tak jsme
stáli před rozhodnutím, zda-li investovat do její další velké opravy nebo
ji nechat dojezdit a nahradit jiným vozem. Naskytla se nám příležitost
ke koupi technického automobilu Liaz TA4 původem z Chemopetrolu Litvínov. Tuto příležitost jsme využili a z prostředků sboru vozidlo za 275 000 Kč pořídili. Hlavními výhodami byla hydraulická
ruka, vestavěná elektrocentrála o výkonu 20 kW, hydraulický naviják,
pneumatický osvětlovací stožár, prostorná kabina a vnitřní dispozice
nástavby umožňující bez problémů další úpravy. Cílem totiž bylo zastavět do něj nádrž na vodu s požárním čerpadlem a získat tak unikátní kombinaci cisternového a technického automobilu. Nejprve jsme
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ale upravili nástavbu, aby vyhovovala našim požadavkům. To jsme
zvládli svépomocí, práce trvaly 145 hodin a náklady na materiál jsme
pokryli z prostředků sboru. Náročnější akcí byla oprava podvozku, na
tu jsme požádali o grant Nadaci Agrofert, Středočeský kraj a Nadaci
Vodafone. Všechny granty jsme dostali a tak jsme mohli zadat dodavateli opravu všech podvozkových komponent v hodnotě 110 000
korun. Automobil tak nahradil vozidlo Avia DA12, které bylo nabídnuto
na prodej a byl připraven po technické stránce k dalším úpravám. Protože se však v roce 2017 podařilo získat převodem od Ministerstva
obrany automobil Tatra 815 CA-18, byly další technické úpravy pozastaveny. I tak je vozidlo dodnes zařazeno na výjezdu, jezdí k různým
typům technických zásahů – při větrných a sněhových kalamitách,
k dodávkám elektřiny, na obtížný hmyz ale dokonce i k požáru. Hojně
je využívané k ukázkám pro děti a ke kondičním jízdám. Při výcviku
dobře slouží pro práce ve výškách, na vodě a také pro přípravu na
soutěže ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Za
tři roky najelo 1 869 km.
DA VW Transporter T5 4x4, 7S6 96-62, 2017–dodnes,
r. v. 2008 (DA L2R)
Ekonomicky smysluplné odstranění nedostatků vozidla MB Sprinter vyústilo ve snahu získat podobné vozidlo, ale na moderním
a plněpohonném podvozku. To se povedlo v roce 2017 opět od ZZS
Středočeského kraje a to převodem vozidla VW Transporter T5 opět
se sanitní nástavbou. Automobil měl najeto 380 tis. km a po výměně motoru byl celkově ve výborné kondici. Převod byl realizován do
majetku sboru. Na jaře roku 2018 jsme provedli změnu barevného
provedení v souladu s požadavky na hasičská vozidla. Použili jsme
jasně červenou barvu v odstínu OS 3117 a díky tomuto kroku získali
partnerství s jejím výrobcem, společností Synpo. Materiál byl hrazen
z prostředků obce Ondřejov, nástřik vyšel na 18 tis. Kč, prováděli jsme
ho svépomocí během 210 brigádnických hodin. Použití vozidla je obdobné jako u jeho předchůdce, do budoucna uvažujeme o realizaci
přestavby na vozidlo RZA. Na tuto přestavbu v současné době sháníme ﬁnanční prostředky. Z pohledu řešení potřeb naší jednotky a sboru
co se vozidel v kategorii do 3,5 tuny týká, jedná se o ﬁnální řešení na
několik desítek let dopředu. Vozidlo splňuje všechny naše požadavky
a po provedení hasičské nástavby bude i plně využitelné. Najeto v našich službách má již 4 013 km a to zejména v souvislosti s hospodářskými jízdami při získávání, opravách a převodu obou Tater.
NA Tatra 815 CA-18 6x6, 1SM 27-65, 2017–dodnes, r. v. 1985
(CA-18 T815)
Po jedenácti letech od podání první žádosti se podařilo úspěšně
získat bezúplatným převodem do majetku obce Ondřejov od Ministerstva obrany vojenskou cisternu na pohonné hmoty. Žádali
jsme o vozidlo typu T815 VT 8x8 s prodlouženou kabinou, to ale
armáda nevyřazovala a tak nám nabídli typ Tatra 815 CA-18 6x6.
V době převodu měl automobil najeto 8 000 km a na své stáří byl
opravdu v nezvykle dobré kondici. Museli jsme ale opravit spojku,
resp. ji kompletně vyměnit, opravit čerpadlo, vyčistit a odmastit nádrže a opravit spoustu drobných věcí v elektroinstalaci, rozvodech
vzduchu a palivové soustavě. Rovněž jsme museli rozhýbat zatuhlé
kohouty na nástavbě. V průběhu prvních zkoušek jsme postupně
vyměnili všechny pneumatiky – jedna po druhé praskaly stářím. Ani
administrativně to nebylo úplně jednoduché. Aby bylo možné Tatru provozovat, museli jsme ji přihlásit do civilního registru vozidel.
K tomu bylo zapotřebí získat původní dokumentaci vozidla jednak
od provozovatele – Armády ČR a zejména také od výrobce – a ti byli
hned dva – výrobce podvozku Tatra Kopřivnice a výrobce nástavby
ZŤS Košice. Pátrali jsme tak doslova až ve slovenských archivech.
Veškerou dokumentaci se nám nakonec podařilo získat, absolvovali
jsme technickou kontrolu a vozidlo nám bylo zapsáno do registru
vozidel. Během jara a léta 2018 jsme začali s „novým“ autem jezdit, nejprve seznamovací kondiční jízdy a později na dopravu vody
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přeplňovaný dvojicí turbodmychadel a samostatný rám, na který po
demontáži valníkové nástavby lze snadno namontovat účelovou
hasičskou nástavbu z Tatry 815 CAS 32 – tu již máme na dvoře,
koupili jsme ji na jaře letošního roku. Těsně po dovozu se nám
podařilo z prostředků sboru zajistit nové pneumatiky, vyměnili jsme
poškozené dveře, světlomety, ﬁltry sání, sedačky, volant, alternátor a kardanové kříže. Převoz vozidla stál 13 tis. Kč z obecního rozpočtu, ostatní opravy vč. dopravy při realizaci transportu v hodnotě
110 tis. Kč a odpracovali jsme při tom 224 hodin. Automobil je připraven pro rozsáhlou rekonstrukci na speciální požární cisternu,
na kterou nyní intenzivně sháníme ﬁnancování. V současné době
též probíhá sběr podkladů pro přihlášení do civilního registru vozidel. I tuto administrativní činnost si zajišťujeme sami.

při zalévání veřejné zeleně. Vyjelo několikrát i k zásahu, kde právě
velký objem nádrže byl velkou výhodou. Celkem jsme s ním najeli okolo 300 km. Bohužel stále se vyskytovali nové závady způsobené dlouhou odstávkou vozidla, které vyžadovaly naši pozornost
a opravy. Navíc jsme se rozhodli využít partnerství se společností
Synpo a vlastními silami započali práce na novém laku v hasičských
barvách. Celkem nás opravy stály 70 tis. Kč z obecního rozpočtu,
25 tis. Kč z rozpočtu Sboru a odpracovali jsme při nich přes 1 500
brigádnických hodin. Vozidlo je předurčeno pro hasičské zásahy
u požárů a to zejména požárů většího rozsahu s potřebou velkého
objemu vody. Dále je využíváno v případech prací s potřebou velkého objemu vody – zalévání veřejné zeleně a čištění obecní dešťové
kanalizace. V těchto případech jsme dříve používali vodu z hydrantu, dnes si ji dovezeme třeba až z Poddubí z řeky Sázavy.
NA Tatra 815 VT 8x8, 8S9–56-67, 2018–dodnes, r. v. 1987
I v roce 2018 se na nás usmálo štěstí po dalších maratonech
jednání a získali jsme do majetku Obce Ondřejov převodem
od Ministerstva obrany automobil Tatra 815 VT 8x8. Najeto má
57 000 km a je ve stavu odpovídajícímu stáří. Důležité je, že kabina
ani podvozek nejsou napadeny hloubkovou korozí. Hlavními výhodami automobilu oproti její sestře CA-18 je prodloužená kabina,
integrovaný naviják v rámu vozidla, vyšší výkon motoru, který je

NA Tatra 815 VVN 8x8, 4T9 2075, 2019–dodnes, r. v. 1988
Poslední přírůstek do vozového parku nahradil technický automobil Liaz 101.860 a získali jsme ho rovněž bezúplatným převodem
a to ze ZÚ Hlučín. Společně s předchozím osmikolovým vozidlem
vytvoří základ pro stavbu nové víceúčelové hasičské cisterny.
V současné době je vozidlo zařazeno na výjezdu a využíváme ho
hlavně při technických zásazích s potřebou hydraulické ruky nebo
navijáku. Rovněž zpracováváme studii proveditelnosti přestavby
a intenzivně hledáme způsoby její realizace.
Rekontrukce a opravy techniky jsou činností, kterou by hasiči měli
svěřit odborníkům a obec by na tyto činnosti měla pamatovat ve
svém rozpočtu. Je to činnost naprosto nad rámec dobrovolné
i profesionální hasičiny. Obecní rozpočty pokrývají většinu provozních nákladů jednotky a jsou naprosto nezbytné pro její činnost. Na
investice velkého rozsahu však nestačí. V této situaci nám nezbývá
nic jiného než přiložit své ruce a často také ﬁnanční prostředky k dílu
aby naše technika, kterou ke své práci tolik potřebujeme, byla v každé situaci v naprostém pořádku připravena k výjezdu.
Jen na rekonstrukcích techniky za uplynulých 20 let (provozní opravy
nepočítaje) jsme tak odpracovali téměř 9 000 brigádnických hodin.
I přes to se nám zatím nepodařilo získat nový nebo alespoň profesionálně zrepasovaný hasičský zásahový automobil. Věříme, že
právě poslední přírůstek do vozového parku bude na dlouho opravdu
posledním a podaří se ho přestavět na hasičskou cisternu s širšími
možnostmi využití. Tím samozřejmě nahradí své předchůdce a souputníky v kategorii nákladních automobilů.
Josef Brabec, velitel

LEDNOVÉ DNY v Mateřské škole Ondřejov
Návrat do mateřské školy po Vánocích nebyl ve šťastném znamení. Opět se v plném proudu projevila nemoc covid-19.
Tentokrát zasáhla budovu K Výstavišti 426, a to dokonce mnohem silnějším způsobem než podzimní vlna onemocnění.
entokrát bylo pozitivní i velké množství
dětí. Díky podzimním zkušenostem
jsme nákaze čelili elegantněji, nicméně
návrat do normálu trval poměrně dlouho.
Budova byla zavřená z hygienických důvodů 14 dní. Před otevřením budovy jsme
všechno vydezinﬁkovali a za pomocí zapůjčených ionizačních přístrojů od obce jsme
vyčistili vzduch od virů.
Děti si od ledna užívaly sněhové nadílky
a bylo moc příjemné sledovat, jak si ve
sněhu bezstarostně hrají. Především děti
ze třídy Ještěrek a Vážek si sněhu užívaly
plnými doušky. Po delší době byla zima
štědrá. Děti kromě sáňkování také vyráběly závěsné krmení pro ptáčky, navštívily

T
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krmelce, kam vložily vhodnou potravu pro
lesní zvěř, jako jsou mrkev, jablka a tvrdé
pečivo. Před budovou mohly děti sledovat
mnohé druhy ptáčků, kteří se slétávali do
krásného, obcí darovaného, krmítka.
V lednu měly děti téma týdenního bloku
věnované ochraně svého zdraví. Při výtvarných činnostech namalovaly na velký
formát papíru kombinovanou technikou
nemocnici, sanitku a lékaře. Společně jsme
vymysleli, že obrázky pošleme do nemocnic,
jako poděkování lékařům a sestřičkám v boji
s onemocněním covid-19.
Velmi si cením práce učitelek, vždy
ochotných pomoci v jakékoli třídě. Situace
nebyla jednoduchá a paní učitelky musely

pomáhat, kde se dalo. Ráda bych také podtrhla náročnou práci učitelek při přijímání
a vydávání dětí, neboť rodiče nechodí do
budovy. Zvlášť v zimním období je náročné
zajistit děti při sebeobsluze. Nejsložitější je
práce u nejmenších dětí, ze třídy Kuřátek.
Náročné období se snažíme překonat
běžným režimem a společně se snažíme
nepoddávat trudnomyslnosti. Velice si vážíme vlídného přístupu rodičů ke všem
událostem a děkujeme za vyjádření podpory. Všichni už jsme z celé situace unaveni a každé milé slovo potěší. Věříme,
že společně nemoc překonáme a musíme
doufat ve světlé zítřky.
Romana Brilová, ředitelka mateřské školy
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Vzpomínka na pana
Františka Janouška
* 22. 9. 1927

†

4. 1. 2021

oje vzpomínka začíná v r. 1963, kdy
do dílny Astronomického ústavu
v Ondřejově nastoupil pan Janoušek, který do té doby pracoval v TOSu Hostivař.
Spoluvytvořil generační skupinu, řazeno
abecedně: Karel Dvořák, Jaroslav Jelínek, Jaroslav Klokočník, Ladislav Malinovský, Bohumil Novotný a Miroslav
Svoboda. Tato parta výborných odborníků a laskavých lidí se pod vedením Karla
Havlíčka stala jádrem výkonného týmu
řešícího komplikované technologické a výrobní problémy související se stavbou prototypů astronomických a kosmických přístrojů.
Rozsah prací vyplyne z následujících příkladů.
Nejrozsáhlejším projektem šedesátých let byla stavba Perkova
dvoumetrového dalekohledu, při které dílna hrála podpůrnou
technologickou roli hojně využívanou specialisty ﬁrmy Carl Zeiss
Jena. Pro sluneční oddělení byl vyvinut koronograf, pro oddělení
meziplanetární hmoty byla vyvíjena speciální kamera a pro stelární oddělení se pracovalo na vývoji mikrofotometru. V sedmdesátých letech bylo potřeba realizovat mnoho přístrojů souvisejících
s provozem Perkova dalekohledu. Na těchto a na mnoha dalších
projektech se podílela dílna jako celek a každý ke společnému
úspěchu přispíval svou specializací.
Oddělení kosmického výzkumu bylo mimo jiné zaměřeno na vývoj
RTG (rentgenových) objektivů, při jejichž výrobě hrál pan Janoušek klíčovou roli. V optické dílně v Turnově byla vyráběna vysoce
přesná silně asférická rotační „kopyta“ připomínající tvarem komolý
kužel. Na tato kopyta byl v Loděnicích u Berouna galvanoplasticky
nanášen nikl, takže vzniklý niklový polotovar měl formu silnostěnné
trubky. Pak se objevil technologický problém, jak vytlačit silně svírané kopyto z niklové trubky a přitom nepoškodit vnitřní povrch
vyrobený s optickou přesností. Nikl se mimořádně špatně obrábí
a kromě toho při galvanoplastickém procesu výronky niklu vytvořily
„korunku“ s přesahy směrem k ose. Trvalo to několik měsíců, než
se podařilo vyvinout technologii na odpíchnutí korunky, což byla
osobní zásluha pana Janouška. Díky zvládnuté technologii se nakonec dařilo vyrábět RTG objektivy až do průměru 250 mm. To byl
mezinárodně uznaný vynikající výsledek.
Po odchodu pana Janouška do penze se jeho aktivity přenesly do
domácí dílny. Velmi často a s obvyklou precizností pro mne vyráběl součástky, které jsem potřeboval pro svou práci na novém
působišti. Samozřejmě jsem nebyl jeho jediným zákazníkem. Pan
Janoušek pracoval, dokud pořádně viděl na měřidla a na výrobky,
až do svých 90 let.
Milý Františku, srdečně Ti děkuji za nespočetné množství součástek, které jsi pro moje projekty vyrobil. Snad Ti mohu poděkovat
i za veliké množství kolegů, kteří využívali Tvého mistrovství, se
kterými jsi spolupracoval. Výsledky Tvého úsilí jsou vidět nejen na
AsÚ AV ČR a na mnoha místech naší republiky, ale i na Hvaru, na
Sicílii a dokonce i na satelitech ve vesmíru.
Františku, DÍKY. Budiž čest Tvé památce.
Josef Zicha
V Ondřejově 14. 2. 2021

M

Stromy v našich obcích
Stromy rostoucí mimo les je nutno vnímat z celé řady hledisek, tedy nejen z hlediska estetického, jako doplněk krajiny
nesoucí odkaz našich předků, ale i z hlediska biologického
a ekologického, kdy poskytují úkryt nesčetným druhům hmyzu, ptákům, drobným obratlovcům, a zejména výrazně zlepšují kvalitu ovzduší a ochlazují prostředí ve kterém žijeme.
čelem péče o stromy je prodloužit jejich životnost a zajistit
provozní bezpečnost, o to se v naší obci pomocí odborníků
snažíme už třetím rokem.
V předešlých letech byly odborně prořezány stromy v Ondřejově,
následná inventarizace a zjištění momentálního stavu dřevin
nám umožňuje snazší plánování údržby v nadcházejících letech.
V loňském roce se též začalo s ošetřováním stromů ve Třemblatech, kde muselo být odstraněno duté torzo lípy u zvoničky, zde
docházelo k výraznému rozpadu koruny i zbytku kmene. Bohužel
i začátek letošního roku nám přinesl jednu smutnou zprávu, krásná
lípa u křížku na křižovatce do Zvánovic, která celý loňský rok podezřele prosychala má nevratný defekt na bázi kmene a musela se
též odstranit. Podélná prasklina kmene vedoucí od země do výšky
necelých dvou metrů a přidružené tlení kořenového náběhu způsobené dřevomorem kořenovým zapříčinilo zkázu tohoto solitérního
stromu. Dřevomor kořenový dokáže velmi rychle zničit napadený
strom, s čímž souvisí riziko narušení statiky a opěrného systému
celého stromu. Na místě obou stromů budou ještě na jaře vysazeny stromy nové.
Další etapou bude prořez stromořadí jírovců maďalů nacházející
se u pomníku obětem světových válek ve Třemblatech. Zde jsou
stromy bohužel v kolizi s elektrickým vedením a v minulosti byly
opakovaně poškozovány sesazovacím řezem na kmen. Jírovce
jsou důležitou součástí obce a je potřeba je udržet ve stabilním
stavu. Momentálně přerostlá sekundární koruna bude radikálně
stabilizována, účelem je přejít na tvarovací řez, známý jako řez na
hlavu, pokud by k tomuto zásahu nedošlo hrozilo by rozlomení korun. Bude to chtít trochu času a péče, ale tento zásah zabrání přerůstání sekundární koruny a při pravidelné údržbě budou stromy
prospívat ještě mnoho let.
Michal Kiliánek

Ú
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15leté výročí založení Sportovně
kulturního centra v Ondřejově
Milí čtenáři, i když by se mohlo někomu z vás zdát, že oživovat patnáctiletou vzpomínku za předčasné,
jsem přesvědčena, že svým působením Sportovně kulturní centrum natolik obohatilo život v Ondřejově
a okolí, že si krátké ohlédnutí určitě zaslouží. Pojďme tedy nahlédnout pod roušku historie
s Ing. Bohumilou Řešátkovou, která stála u zrodu současného centra...

Bohumila
Řešátková

Tanečky a cvičení
s Bohumilou Řešátkovou

Bohunko, pamatuješ si ještě, kdy tě poprvé napadla myšlenka
založit SKC v Ondřejově? Mělo to souvislost i s tvým vztahem
ke sportu?
Když jsme se v roce 2001 přestěhovali do Ondřejova, ještě jsem
pracovala jako manažerka Českého svazu aerobiku a dojížděla za
prací do Prahy. Blížila jsem se k důchodu a po Mistrovství světa ve sportovním aerobiku v roce 2003, jehož jsem byla ředitelka,
jsem začala uvažovat o deﬁnitivním opuštění Prahy i velmi náročné
práce. Dlouho jsem nemohla přijít na to, co si se svou touhou stále něco vymýšlet, tvořit a realizovat v Ondřejově počnu. Kromě

toho mě vždy těšila práce, která byla užitečná i pro ostatní, a že
jsem jich vystřídala dost, většinou zaměřených na sport. Přestože
jsem vystudovala VŠCHT, nemohla jsem i díky své sportovní kariéře (mistryně republiky, mistryně světa, stříbrná z OH v Mexiku
ve sportovní gymnastice – poznámka redaktorky) bez sportu být
nejen v soukromém, ale i v profesním životě. Opustila jsem tedy
myšlenku otevřít si v Ondřejově vetešnictví, založit nějaký klub pro
ženy a podobné nápady a chopila se příležitosti, která se naskytla.
Obec hledala správce do zrekonstruovaného sálu kulturního domu,
který měl sloužit jako tělocvična pro školu a spolky. Avšak prostory

Učebna
po rekonstrukci

Kancelář
po rekonstrukci
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v 1. patře byly nadále zdevastované. Přímo správce jsem dělat
nechtěla, ale přesto jsem se vypravila za paní starostkou J. Malou
s nápadem připravit projekt na využití celé budovy jako sportovně
kulturního centra. Prý to mohu zkusit a předložit záměr zastupitelstvu obce. Asi se jim projekt včetně návrhu na ﬁnanční zajištění
líbil a dostala jsem zelenou pokračovat. Úplně mě to pohltilo, bylo
to nádherně tvůrčí a plné vzájemné spolupráce s obcí, školou,
školkou, spolky i s kamarády.
Jaké byly začátky? Byl o nabízené kroužky od počátku velký
zájem?
Začátky nebývají lehké, ale mě právě vymýšlení, hledání
i společná práce moc bavily. Jak budou řešeny prostory, bylo to
nejjednodušší. Těžší bylo ﬁnanční zajištění. Samozřejmě přispěla
obec, našla jsem i sponzory (Mountﬁeld, Flop i sousedy z naší ulice a další), zažádala jsem o dotace. Protože jsem pro žádost potřebovala nákresy prostor (to jsem ještě na PC neuměla), strávila
jsem dva dny v IKEA, kde jsem vybrala veškeré zařízení včetně
květinové výzdoby a hraček a tím pádem jsem dostala i plánky
prostor. Peníze postačily na realizaci rekonstrukce 1. patra (rodinné centrum s hernou a občerstvením, učebna, kancelář a malý
sál s posilovnou). Dalším oříškem bylo, jaké kroužky vybrat a jak
zajistit lektory. Anketa a kamarádi pomohli. Důležitým bodem
byla i propagace. Bylo úžasné, jak se všichni zapojili včetně re-

OKÉNKO DO HISTORIE

Hanka Zichová, Irena Pudíková, Melanie Haišová, Eva Hajduová
a další. V roce 2009 nastoupil Hynek Kašpar, který přinesl do SKC
nové podněty, další rekonstrukce a zvelebení prostor včetně ﬁnančního zajištění a přináší je i do dnešního dne. Chvíli jsem si
odpočinula a opět se do SKC vrátila jako jeho spolupracovnice
a manažerka programu (do ledna roku 2020).
Jak se vyvíjela nabídka kurzů? Šlo o podněty z řad účastníků
nebo vše záviselo spíše na možnostech získat kvalitní lektory?
Na všechny otázky jsou kladné odpovědi. Postupně se nám podařilo získat ty nejprestižnější lektory z řad mistrů republiky, Evropy
i světa a dalších špiček ve svém oboru, neskutečně vzrostl nejen
počet, ale i škála kurzů, takže někdy nebylo možné kvůli nedostatku prostoru, využít nabídky k vedení kurzů, které se i díky známosti a oblíbenosti SKC začaly objevovat.
A co ostatní činnost?
Velký zájem byl o nedělní cvičební či taneční akce, které jsme
pořádali i dvakrát do měsíce, různé akce pro děti (Velikonoce,
maškarní, Mikulášské apod.). Hynek Kašpar významně ovlivnil zejména organizaci kulturních akcí (Spirituál kvintet, Malina Brothers,
Mládek, Ulrichovci, Bohemia balet a mnoho dalších). Velkou popularitu si mezi účastníky kurzů a diváky získaly každoročně
pořádané Akademie. Představu o historii i současnosti najdete ve

Rodinný klub
po rekonstrukci
Posilovna, nyní malý sál

gionálního časopisu Patriot (nyní Zápraží) a ondřejovských
Ozvěn. V roce 2006, kdy ještě probíhala rekonstrukce, začaly
některé kurzy (také jsem vedla cvičení a tanečky pro nejmenší)
a hlavně víkendové akce. Díky mým kamarádům z Českého
svazu aerobiku, mistrům Evropy i světa (Olga Šípková, trojice
Valouch, Strakoš, Holzer, Radka Hanáková, Jana Havrdová...)
a špičkovým lektorům (V. Krejčík, M. Šubr, V. Lacko, A. Mikulka
a mnoho dalších), kteří pravidelně vedli své nedělní akce, se postupně rozšiřovalo povědomí o SKC, rostl zájem o kurzy i další
dění (přednášky, akce pro děti, hlídání, divadla apod.)
10. června 2006 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaného
1. patra na Dni otevřených dveří s vystoupeními (vlastně první akademií), prohlídkou prostor a malou recepcí, připravenou z vlastních
produktů. No, ale kromě radosti přibývala i práce, se kterou jsem
potřebovala pomoct, neboť jsem relativně pracovala na půl úvazku.
Postupně se zapojily kamarádky Jana Hejmová, Marta Princová,

Ondrejov_1.indd 12

fotogalerii na stránkách www.skcvondrejove.cz. Ráda si při jejich
prohlížení zavzpomínám.
Muselo SKC čelit i nelehkým situacím?
Jo, jo, byly určitě, ale v pocitu, že se SKC celkově daří, se tak trochu z mé mysli vytratily.
Jak v současnosti vnímáš postoj obyvatel ke sportu a kultuře?
V Ondřejově a okolí veskrze pozitivně a věřím, že po nelehké době
bude náš vztah ke sportu a kultuře ještě vřelejší.
A poslední otázka na závěr: kde bys ráda viděla SKC za deset let?
Tak to by mi mělo být 84 let, tak snad nějaký kurz i pro mě a hlavně
aby stále bylo SKC sportovní, kulturní a přátelské prostředí pro co
nejvíce obyvatel Ondřejova a okolí. Moc mu to přeji.
Naďa Vlnasová
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Milí čtenáři Ozvěn,
když jsem Vás podobnými slovy
oslovila naposledy, věřila jsem,
že se školství vrátí brzy k normálu. Netušila jsem (a dovolím
si tvrdit, že asi nikdo z Vás),
že naše životy a jejich kvalitu
ovlivní celosvětová pandemie
koronaviru covid-19, o kterém
jsme před rokem nic nevěděli.
Nikdy bych si jako ředitelka školy nepomyslela, že v důsledku
zhoršující se epidemiologické
situace dojde i v naší zemi
k uzavření škol od loňského
11. března 2020 v podstatě až
dodnes, a že zažiji školu bez
žáků, bez většiny učitelů a zaměstnanců. Školu smutnou, tichou
a bez života. Byla uzavřena školní družina, školní klub, neprobíhala
mimoškolní činnost, byl zakázán zpěv a pohyb.
Běžný školní život se zastavil. Prezenční výuku jsme nahradili
výukou distanční, kterou obětavě zajišťují všichni vyučující hlavně
přes aplikaci MS Teams, ale také komunikují přes WhatsApp, emaily a telefony. Bohužel i přes veškerou snahu nemůže distanční výuka nahradit výuku v opravdické škole. Sebelepší technika nenahradí osobní lidský kontakt ani emoce, nerozvíjí školní patriotismus,
neumožňuje prožitkovou pedagogiku ani skupinové kooperativní
aktivity, hry, projekty, kroužky, soutěže a každodenní školní potkávání se se spolužáky, učitelkami, učiteli, lektory, vychovatelkami
a dalšími zaměstnanci školy.
Ukázalo se, že uzavření škol, školních družin a jídelen, sportovních
center představuje ohromnou psychickou zátěž, jak pro rodiče, tak
i pro samotné děti, kterým se po škole, kamarádech a vyučujících
po téměř roce koronakrize hodně stýská. Prosím vydržme ještě.
I škole se velmi stýská. Učitelé se už neskutečně těší na své žáky,
těší se i na setkávání mezi sebou. Provozní pracovníci uklidili a připravili prostory školy tak, aby mohli všichni žáci bez obav do školy
ihned nastoupit.
Nyní nás čeká zápis budoucích prvňáčků. Pokud se kvůli aktuální
epidemiologické situaci nepodaří uspořádat ho za osobní přítomnosti dětí, proběhne pouze úředně. Budeme však doufat, že ještě
před koncem tohoto školního roku nastane možnost, aby si naši
budoucí prvňáčci i jejich rodiče mohli školu prohlédnout a seznámit
se s ní.
Zároveň na naše deváťáky čeká jeden z jejich nejdůležitějších momentů jejich dosavadního života – přijímací zkoušky a přestup na
střední školy, odborné školy a učiliště. Tady si dovolím říci, že oni
to budou mít nejtěžší. Téměř celý rok probíhala jejich příprava na
dálku, s učiteli online, se spolužáky na monitoru počítače. Přeji jim
hlavně klidné zakončení tohoto ročníku s úspěšným vstupem do
své vysněné střední školy.

Vážení čtenáři, přeji Vám hlavně pevné zdraví v této době. A budu
se těšit na naše společná setkání, která se, jak pevně věřím, uskuteční již brzy.
Mgr. Eva Štosová, ředitelka školy
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Karolína Kubíčková, bývalá žákyně ondřejovské školy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Zápis dětí do 1. ročníku naší školy se bude konat v souvislosti s aktuálními mimořádnými protiepidemickými
opatřeními MZ a na základě doporučení MŠMT takto:
Zápis proběhne pro zaregistrované uchazeče a jejich zákonné
zástupce distanční formou v období od 21.–30. 4. 2021, tj. zápis se uskuteční bez fyzické přítomnosti zákonných zástupců
a dětí, budou vyřízeny pouze nezbytné administrativní úkony.
Zájemci o zápis do 1. třídy se budou nově registrovat elektronicky ve školním informačním systému SkolaOnline s pomocí
odkazu uvedeného na webových stránkách školy. Registrace
bude probíhat v období od 1. 4. 2021 do 20. 4. 2021.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Současná epidemiologická situace se projevila pochopitelně i neustálými změnami v oblasti přijímacích
zkoušek na střední školy. Těmto komplikacím je letos
v ondřejovské základní škole vystaveno 21 žáků 9. třídy.
Kromě nich se pokusí vykonat úspěšně přijímací zkoušky
na osmiletá gymnázia rekordních 7 žáků pátých tříd.
Původní dubnové termíny jednotných přijímacích zkoušek
byly posunuty až na období 3.–6. května 2021, s náhradním
termínem ve dnech 2. a 3. června 2021.
Držme jim palce, ať se současná stresová situace nepodepíše
na jejich výkonech a ať je jejich cesta základním vzděláváním
završena úspěchem!
Více na
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/
prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Deváťáci před nástupem do 1. třídy – slavnostní zahájení školního roku
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Žákyně 9. třídy

Život
v karanténě
Jelikož nikam nesmím a školy jsou zavřené,
znamená to pro nás žáky i učitele online
výuku a úkoly. Myslím, že toto téma by se
dalo dlouho rozebírat, ale o škole se dnes
bavit nechci.
Já karanténu využívám jako čas pro sebe
či rodinu. Každý den cvičím, protože mě
to baví a mám z toho dobrý pocit. Cvičení
prospívá nejen mému tělu, ale i mysli.
Také se snažím jíst více ovoce a zeleniny,
zkouším péct podle nových receptů a čtu
knihy. Úkoly se snažím vypracovat co
nejdříve, abych pak mohla dělat nějakou
svou aktivitu. S mamkou si někdy zahrajeme hru na mobilním telefonu jménem
„Slovo Piknik“. Máte tam rozházená ně-

jaká písmenka a z těch se snažíte složit
co nejvíce slov. Je to legrace, co občas
vymyslíme. Když je hezky, tak své morče
nechám jen tak pobíhat po zahradě. Líbí
se mi, když běhá, protože u toho vtipně
vrtí zadečkem. Občas jdu s kamarády do
lesa, kde není moc lidí.
Domluvila jsem se s mojí sestřenicí, že až
pojedou na chatu, tak mi zavolá nebo napíše a já se rozhodnu, jestli pojedu nebo
ne, podle úkolů. Nejspíš bychom jely jen na
víkend, protože mám online výuku, kde musím být a sestřenice chodí přes týden do
práce. Naši chatu mám velmi ráda, protože
je tam klid a je to takové místo, kde jsou
blízko lesy a nejezdí tam auta, i přes to, že
je ta chata u silnice. Někdy si s dědou děláme srandu, že se tam nevědělo ani o druhé
světové válce. Jediné, co mi trochu vadí je,
že když se mi chce večer na záchod, tak
musím jít až za chatu do kadibudky, kde
není světlo. Zkrátka je to strašidelné. Jinak
se mi líbí, že tam ta kadibudka je, protože
mi to přijde jako správná chata. Mám to tam
ráda, přestože na oblíbené místo jezdíme
jen o letních prázdninách. To mě trochu
mrzí. Snad nebude moc úkolů a budu se
tam moct brzy podívat.
Michaela Potměšilová, 8. třída

Jak se mám?
Současná doba je pro každého z nás
těžká. Pro někoho více, pro někoho méně.
Ale každý se bojí, co bude dál a také se
ptá, jaké je správné řešení a co nás zachrání?
Pamatuji si, jak jsme si z toho všichni před
pár měsíci dělali srandu. A najednou je to

tady, nemoc se neptá a následuje karanténa. Všichni jsme doma zavření a čekáme
a čekáme. Celé je to jen o čekání. Vlastně
už zapomínáme na co. Nejsem odborník na
pandemii, která otřásá celým světem, ale
mám z času, který trávím doma nastřádané
emoce, poznatky a některé by mohly být
i zajímavé. Co se týče mých emocí, nejsem
vystrašená, jsem spíše realista, který věří,
že to, co se kolem covidu děje, je místy vyhrocené a ne všechny informace jsou pravdivé. A i když nejsem vědec a nevidím do
budoucnosti, tak věřím, že dříve nebo později tohle všechno skončí.
Ale já jsem ten poslední člověk, kterého by
se tato situace týkala nejvíce. Zatím je mou
jedinou starostí škola a jsem ráda, že vše
chápu a nemám s distanční výukou žádné
problémy. Jen mě mrzí, že dovolená, která
se mi velice zamlouvala, nebude a také to,
že ještě dlouho neuvidím kamarády a taky
část mé rodiny, která žije v Itálii. Ale abych
tu nepsala jen a negativech, karanténa má
i svá pozitiva. Chodím častěji ven, ať už na
zahradu nebo do lesa, kde můžu relaxovat
a na všechno na chvíli zapomenout. Taky
pomáhám mamce na zahradě, protože po
zimě potřebovala zase malou údržbu. Také
s mamkou vařím a peču a pomoc jí vždycky
udělá radost. Užívám si, že ráno nemusím
brzy vstávat a přijde mi, že jsem se dokázala více osamostatnit co se týče učení. Také
jsem na sebe více přísná ve smyslu, že
pokud dostanu úkol, snažím se ho splnit
co nejdříve, což jsem předtím odkládala na
dobu neurčitou. Takže, i když je naše situace špatná, lidi jsou naštvaní a vystrašení, já
jsem si dokázala v této době najít novou zábavu a už vím, že jedno pořekadlo, kterému
jsem nikdy nevěřila platí.
Všechno zlé je pro něco dobré.
Adéla Nigrínová, 8. třída

Můj život v izolaci
Je velmi podobný tomu bez izolace, ale
s pár výjimkami. Nevýhodou izolace je
uzavření škol, tudíž distanční výuka, která je mnohdy komplikovaná. Naopak výhodou je, že si mohu déle přispat a nemusím brzo ráno cestovat do školy.
Myslím, že izolace má snad nějaký význam, ale to nezmění můj názor na to,
že některá opatření jsou nadbytečná
jako např. uzavírání prodejen v nedělích.
Izolace se netýká jenom mě, ale i ostatních členů rodiny. Se mnou doma je i můj
bratr, sestra, táta a obden i máma, která

Ondrejov_1.indd 14

má v ty dny homeofﬁce. Ve společných
prostorách často dochází i k chaosu, když
v každé místnosti je v provozu minimálně
jeden počítač a všichni online, to pak
musí mít někdo z nás sluchátka.
Omezení se týká i cestování, ale pro nás
je nezbytné, jelikož v naší rodině jsou dva
velmi staří lidé (babičky), které je nutno
nejméně jednou týdně navštívit a něco
pro ně zařídit, i přes to, že to vládní nařízení nedoporučuje.
Svůj volný čas v izolaci trávím pracemi na
zahradě, jako třeba štípáním dřeva a hra-

báním listí a někdy chodím s kamarády ven.
Jedinou bytostí, která izolaci přivítala,
je nejspíše naše kočka, protože je ráda,
když jsme častěji doma a věnujeme jí
větší pozornost.
Taktéž nevýhodou izolace je, že mnoho
lidí zlenivělo, včetně mě.
Ale i přes všechny komplikace, doufám,
že se situace zlepší a do konce školního
roku se budeme moci sejít ve škole.
Na setkání ve škole i s ostatními kamarády se moc těším.
Jeroným Zdeněk Fortin, 7. třída
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Bolid z rána dne 29. ledna 2021
V pátek 29. 1. 2021 letěl po 7. hodině ranní (mezi 7:04:54 až 7:04:58 SEČ) jasný meteor
(takový označujeme jako bolid), který byl po několika minutách doprovázen zvukovými projevy.

Průmět světelné dráhy bolidu v atmosféře na zemský povrch. Celková zaznamenaná dráha bolidu byla 121 km dlouhá a bolid jí uletěl za
necelé 4 sekundy (graﬁka: Astronomický ústav AV ČR, podkladová mapa: Google Earth).
ětšina našeho území byla v tu dobu pokryta hustou oblačností, včetně Ondřejova, navíc již svítalo. Přesto na hvězdárnu
přišlo velké množství hlášení především ze Středních
a Severních Čech. Řada svědků hlásila pozorování jasných záblesků přes oblačnost a následné zvuky podobné hřmění. Bylo zřejmé,
že se jednalo o opravdu významný bolid. Radiometry Astronomického ústavu AV ČR na dvou nejzápadnějších stanicích, které jako jediné byly před rozedněním ještě zapnuté, zaznamenaly podrobnou
světelnou křivku bolidu. Kvůli nepříznivému počasí však žádná naše
kamera, včetně videokamer, které jsou v činnosti i přes den, nezachytila přímý obraz bolidu. Požádali jsme proto veřejnost o pomoc
s hledáním případných náhodných videozáznamů bolidu. Od očitých svědků jsme věděli, že bolid byl přes řidší oblačnost viditelný
z krajního severu Čech a také od Českých Budějovic.
Tak se do Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu
AV ČR dostala řada videozáznamů. Z České republiky jsme obdrželi záznamy z bezpečnostních kamer ze sedmi různých míst.
Záznamy zobrazují zjasnění oblohy a okolí a ve dvou případech
i zvuk, který byl slyšet několik minut po bolidu. Záblesk v mracích
jsme nalezli také na dvou kamerách, které obraz živě přenášejí na
internet a umožňují dohledat záznam 12 hodin zpět. Žádný přímý
záznam bolidu z České republiky jsme bohužel nenalezli, proto
bylo potřeba hledat záznamy i v okolních zemích.
Na internetu se rychle po přeletu bolidu objevilo několik záznamů
s bolidem, a to z Polska a Německa. Šlo o záznamy z palubních
kamer automobilů, bezpečnostních kamer a kamer sledujících počasí. Důležité bylo průběžně nacházet tato videa a snažit se získat
jejich kalibraci pomocí hvězdné oblohy. To se povedlo a vy se nyní
můžete dočíst, co se na obloze toho 29. ledna ráno odehrálo.
Kombinací získaných videozáznamů a průběhu svícení bolidu
známého z našich dvou kamer na stanicích Šindelová (Krušné
hory) a Přimda (Český les) lze bolid popsat následovně. V 7:04:53
středoevropského času vstoupil do zemské atmosféry meteoroid
o hmotnosti přibližně 45 kilogramů ve výšce 88,5 km nad Krušný-

V
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mi horami (vodní nádrž Přísečnice nedaleko hranic s Německem).
Těleso se v té době pohybovalo rychlostí téměř 33 km/s po dráze
skloněné 29 stupňů k povrchu východojihovýchodním směrem. V poslední asi jedné třetině dráhy došlo k několika výrazným zjasněním,
během kterých se původní těleso rozpadalo. Tyto výbuchy ve výškách mezi 47 a 29 km nad zemí také přispěly ke generování zvuků
hlášených mnohými svědky. Maximální jasnost asi dvacetinásobku
jasnosti Měsíce v úplňku (téměř -16 magnitud) dosáhl bolid ve výšce
34,5 km nad zemí severozápadně od Neratovic (nad obcí Obříství).
Těleso náhle pohaslo po 3,8 sekundách letu po zjasnění ve výšce
29,5 km nad obcí Všetaty, kdy jeho rychlost klesla těsně pod 20 km/s.
Na základě průběhu svícení a rychlosti bolidu lze určit, že jen velmi
malá část původní hmoty mohla přečkat průlet. Velká většina materiálu byla spotřebována v průběhu letu. Pokud došlo k pádu meteoritů, pak jejich hmotnost bude v řádu jednotek gramů a jejich počet
nebude velký. Velká jasnost bolidu i mohutnost zvukových projevů
byla v tomto případě způsobena především velkou vstupní rychlostí
meteoroidu. Na druhou stranu velká rychlost a s ní související vysoké
tlakové namáhání způsobilo, že se těleso téměř úplně rozpadlo na
prach. U typických pádů meteoritů bývá vstupní rychlost významněji
nižší, obvykle pod 20 km/s. Systematické hledání meteoritů v tomto
případě nedává velkou naději úspěšnému nálezu. Průmět atmosferické dráhy na povrch je znázorněn na obrázku.
Před srážkou se Zemí tento meteoroid o průměru asi 30 cm obíhal
Slunce po eliptické dráze, která byla 20 stupňů skloněna k rovině
ekliptiky, tj. rovině zemské dráhy. V přísluní se meteoroid dostával
ke Slunci téměř tak blízko, jako je dráha planety Merkur. Tato skutečnost společně s poměrně velkým sklonem k ekliptice byla příčinou
vysoké kolizní rychlosti se Zemí. V odsluní se meteoroid dostal do
vnější části hlavního pásu planetek, tedy do oblasti mezi planetami
Mars a Jupiter. Velmi pravděpodobně se jednalo původem o malou
část asteroidu pocházejícího z hlavního pásu planetek.
Lukáš Shrbený, Jiří Borovička a Pavel Spurný
Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov
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Profesor Jan Sokol
byl svou rodinou svázán
s ondřejovskou hvězdárnou
V úterý 16. února 2021 přišla smutná zpráva. Ve věku 84 let zemřel ﬁlozof, pedagog, signatář
Charty 77, někdejší poslanec a ministr školství Jan Sokol. Dědeček profesora Jana Sokola,
profesor František Nušl, spolu s Dr. Josefem Janem Fričem spoluzakládal ondřejovskou
hvězdárnu a stal se také jejím prvním ředitelem. Jan Sokol na svého dědečka v roce 2002
zavzpomínal. Pojďme se tedy přenést do dob začátků hvězdárny v Ondřejově.

Profesor Jan Sokol (vpravo) na snímku z oslavy 100. výročí založení České astronomické společnosti v roce 2017 na Univerzitě Karlově
v Praze s Martinem Myšičkou, který zde představoval dlouholetého předsedu České astronomické společnosti a jeho dědečka prof. Františka Nušla. Foto: David Malík.

koro všichni, kdo dědečka Nušla znali lépe a dřív než já,
už umřeli, a tak asi zbývá na mně, abych o něm napsal,
co dokážu. Začátkem války, když jsem začal brát nějaký
rozum, bylo už dědečkovi přes sedmdesát. Tak jsem ho nemohl
zažít jako učitele a profesora, ani jako aktivního vědce a konstruktéra. Nezažil jsem jeho nejlepší léta na ondřejovské hvězdárně,
v továrně u Fričů a v Astronomické společnosti, ale už jen léta poměrně aktivního odpočinku, kdy byl ještě ředitelem v Ondřejově,
ovšem většinu práce už tam dělali mladší. Do svých osmdesáti
ještě chodil pravidelně zpívat jako tenor do pražského Hlaholu.

S
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A přece jsme ho i jako docela malé děti bezmezně uctívali a milovali. Byl to spíš drobný, štíhlý člověk, tichý a nenápadný. Mnoho
nemluvil a nepamatuji se, že by se někdy rozzlobil. Nejhrubší zaklení, jaké jsem kdy slyšel, bylo to jeho „prach-nespravedlivost!“
I když s námi chodil na procházky do lesa, bylo na něm vidět, že
o něčem přemýšlí, občas si tiše broukal něco pro sebe. Jen jednou
si na louce v Kubětinách z ničeho nic sundal sako, které vždycky
nosil, a jen tak ve vestě udělal kotrmelec. Malé děti samozřejmě
přitahovaly tenkrát neobvyklé fousy, černé kulaté brýle a ovšem
dědečkovy neobyčejně laskavé a dětsky vlídné krátkozraké oči.
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Dědeček navíc šilhal, operace, která to měla v dětství napravit, se
příliš nepovedla a tak na levé oko prakticky neviděl. Kromě toho
byl lehce barvoslepý a vypravoval, jak kvůli tomu přestal malovat:
přátelé mu vytýkali, že na jeho krásných drobounkých akvarelech
nikdy není nic červeného.
Takhle mám dědečka živě před očima, jak zvolna chodí po ondřejovském pokoji sem a tam, rukama se drží za klopy saka
a o čemsi přemýšlí. Čas od času poslechne babiččinu výzvu „narovnej se!“ a dá ruce za záda; za chvilku chodí zase jako dřív.
Nebo jak sedí v „arkýři“ u toho neuvěřitelného lepenkového rádia, které si kdysi za první války vyrobil, se sluchátky na uších
poslouchá hudbu a nohou lehce udává takt. V jeho pracovně,
jak se na staromódním psacím stole s dřevěnou balustrádou
kolem probírá královstvím kouzelných předmětů, o nichž
jsem tenkrát ani netušil, k čemu by tak mohly být; podle babičky ovšem jen „přendavá papíry z jedné hromady na druhou“.
Dědeček pocházel z jiné doby a nikdy neztratil úctu chudého
člověka k pěkným věcem: k šatům, k nábytku, k nářadí.
Co se dělo nahoře „na kopci“, to jest na ondřejovské hvězdárně,
tomu jsme coby děti nerozuměly. Kopec čili Manda, to byl samozřejmě nádherný park, tenkrát snad ještě úpravnější než je dnes
a hlavně v dětských očích ještě daleko, daleko větší – vlastně nekonečný a plný tajemných zákoutí. Ani za dva měsíce prázdnin jsme
ho nikdy nestačili prozkoumat celý. Nahoře a na západní straně
byl jasný a slunečný, s nádhernými diviznami a s velkorysým kamenným schodištěm, kde to páchlo po tújích a zimostrázech. Na
severu a na východě temný borový les, kde u prostřední cesty stál
obrovský „větrák“ – patnáctimetrový kovový stožár s větrnou vrtulí
na pumpování vody, který tu po americkém vzoru nechal kdysi postavit strýček Frič. Za našich časů se už netočil a jen za velkého
větru podivně vrzal a budil úctu i strach. Až mnohem později jsem
takové uviděl v amerických kovbojkách, kde ovšem v otevřené
prérii vypadaly daleko prozaičtěji. Jenže vrch Manda, to byla
hlavně hvězdárna, nadpozemský svět podivuhodných přístrojů,
kde se pohybovali „astronomové“ a dědeček mezi nimi. Západní
kopuli jsem ještě párkrát zažil v akci, když se tam fotografovaly
srpnové Perseidy a my nemuseli jít večer spát, ale směli až dlouho
do noci sledovat jasné nebe i podivnou technickou konverzaci pozorujících astronomů, jak hlasitě odpočítávali expozice a bůhví co
ještě. V centrální kopuli byl velký dalekohled s Nušlovým regulátorem, kterým jsme se snad také někdy na cosi dívali, ale to žádný
velký dojem nebyl. Zato balkony a ochozy na obou kopulích, že-

lezné žebříčky, po nichž se lezlo nahoru, a ovšem točité schody
vevnitř i dřevěné táﬂování jako na lodi – to bylo něco, na co dítě
nezapomene.
Podivuhodná byla i ozdobná secesní pracovna se špičatou věžičkou
v rohu, až do detailu krásně vyzdobená a dokonale provedená, kde
se ovšem obvykle skutečně pracovalo a my tam tedy směli jen výjimečně. Jednou nám tak dědeček ukázal a podrobně vyložil kouzla hvězdárenských hodin: veliký Rieﬂerův sekundový regulátor ve
sklepě, kde se pod skleněným poklopem udržovala stálá teplota,
vlhkost i tlak, a magneticky synchronizované sekundární hodiny nahoře v pracovně s připojeným telegrafním přístrojem, který na papírovou pásku zapisoval sekundové pulsy. Nad dědečkovým psacím
stolem visela vlastnoručně vyrobená obrovská rámová anténa na
příjem časových signálů z jiných hvězdáren. V bílé prkenné boudě před centrální kopulí nás vždycky lákal spektrohelioskop, který
v temné místnůstce promítal obraz Slunce a jeho spektrum a kde
se tuším pozorovaly také sluneční skvrny. Hned vedle stál geniálně
jednoduchý přístroj na zaznamenávání slunečního svitu: asi patnácticentimetrová skleněná koule, která do pásku papíru vypalovala
stopu, jak dlouho a jak silně každý den svítilo Slunce. Když se po
nebi honily mraky, byla radost se dívat, jak se z papíru občas zvedl
tenounký proužek dýmu a v pásku se udělala pořádná díra.
Dědečkovo vlastní království, to byl ovšem domeček číslo čtyři.
Jako všechny ostatní zděné domečky měl důmyslnou sklápěcí
střechu z vlnitého plechu a vevnitř byly dědečkovy pokusné přístroje. Protože tam pro samé krámy nebylo k hnutí, nebyli jsme tam
právě vítaní hosté, a tak si pamatuju jen to hlavní: plochá miska se
rtutí, rtuťové zrcadlo, které v Nušlových vynálezech hrálo velkou
roli. Rtuť rychle oxiduje a povrch se musel občas opatrně setřít
dřevěnou lištou, aby se zase leskl; když jednou dědeček zapomněl
rtuť slít zpátky do zabroušené lahvičky, horlivá uklízečka se pokusila „zrcadlo“ vyleštit hadrem. Ale i jinak zůstaly po manipulaci se
rtutí po stole drobounké kuličky, které jsme s nadšením špendlíkem shrnovali k sobě.
Ondřejovská hvězdárna, jak jsem ji poznal začátkem války, než ji
zabrali Němci, to byla jakási stopa velkého nadšení a vědeckého
úsilí Fričova, Nušlova a Maškova z dob, kdy byli mladí a v plné síle.
Teprve daleko později mi došlo, jaký jedinečný a velkorysý podnik
to kdysi musel být – a bylo to dílo dvou, tří nadšených a cílevědomých lidí. Ale to všechno jsem já už nezažil, a tak jsem odkázán
na drobné střípky z vyprávění starších.
Jan Sokol, 2002 (vzpomínky jsou zkráceny)

Poděkování
Vážení,
chtěl bych touto cestou poděkovat paní doktorce Jaroslavě Kölblové a zdravotní sestře
paní Haně Zuzaníkové za jejich profesionální přístup, vstřícnost, ochotu si vyslechnout
každého a pomoci všem, kteří to potřebují. Určitě každý z nás alespoň jednou jejich
pomoc potřeboval, a ať jdeme jen pro recept nebo potřebujeme odbornou pomoc, je
nám vždy vyhověno a je s námi mile a s náležitou péčí zacházeno. Právě proto a také
s ohledem na nelehkou dobu, je třeba si jejich práce vážit a poděkovat za ni. Milé dámy,
věřím, že se i nadále budeme moci spolehnout na Vaši pomoc a přeji Vám mnoho
zdraví, pevné nervy, málo pacientů, ale mnoho zdravých spoluobčanů.
Děkujeme.
David Kvapil
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KALENDÁŘ AKCÍ

Mistr Taekwon-Do Vladimír Machota
a bojovníci z ondřejovského oddílu na mistrovství světa v německém Inzellu.

SKC v době lockdownu
Jak prožívají zavření sportovních a kulturních zařízení naši lektoři a partneři?
  VLADIMÍR MACHOTA, SENIOR VICEPREZIDENT ČESKÉ
FEDERACE TAEKWON-DO, LEKTOR KURZŮ TAEKWON-DO
V SKC: „Epidemie koronaviru zasáhla takřka všechny druhy lidských aktivit a sportovce nevyjímaje. Druhý úder je však daleko silnější a bolestivější. Po roce, kdy byly zavřeny oddíly Taekwon-Do,
dorazila nejen personální, ale i ekonomická krize i do světa bojových
umění. Po dlouholeté přípravě na vrcholné evropské a světové
soutěže zůstávají sportovci bez tréninků. Členové oddílů České
federace TKD, kteří se připravují na republikové soutěže, zkoušky,
exhibiční vystoupení nebo studují na trenérských školách, zůstávají
stát na místě. Oddíly přišly o ﬁnanční zdroje z členských příspěvků,
zkoušek nebo soutěží. Nicméně náklady vyjma pronájmu tělocvičen
zůstávají stejné. Povinnost hradit nájem za kancelář, sklad a služby
účetní ﬁrmy zůstávají stejné. K nákladům se započítávají i poplatky
za telefon, internet, internetové domény, silniční daň atd… Speciálně pro instruktory Taekwon-Do platí i povinnost účastnit se online seminářů, kurzů a konferencí, které pořádá mezinárodní federace Taekwon-Do a které jsou rovněž zpoplatněny. V kancelářích
a skladech leží několik tisíc náborových plakátů a letáků a stovky
medailí a pohárů, které musely být rovněž zaplaceny. Se zálohami v řádech desítek tisíc na nás tlačí i pronajímatelé sportovně rekreačních zařízeních, ve kterých by měla letos probíhat víkendová
a dlouhodobá soustředění. Bohužel sportovní oddíly mají většinou
oﬁciální statut jako ,zapsaný spolek‘, a tak doposud nemají nárok na
jakoukoliv kompenzaci. Instruktoři a trenéři, kteří sami mají ﬁnanční
potíže, dávají dohromady peníze, aby nouzový chod oddílů udrželi.
Činnost oddílů a instruktorů se přesunula do virtuálního prostoru,
kde jsou pořádány online tréninky, konzultace i zkoušky. Situace
je velmi nesnadná a není jisté, kolik oddílů nebo dokonce celých
sportů se dokáže v budoucnu znovu postavit na nohy. Taekwon-Do
je díky široké základně velmi silný sport a zdá se, že naše oddíly
začnou opět naplno pracovat, jakmile to bude umožněno. Členové
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národního reprezentačního týmu mají domácí individuální přípravu,
tam následky nebudou příliš velké. Co nás trápí nejvíce jsou děti,
pro které nebude tak jednoduché se znovu integrovat do sportovní
komunity a znovu získat nejen technické dovednosti, ale i zásady
etiky našeho sportu jako je respekt, zdvořilost, vytrvalost nebo sebeovládání. Pevně věřím, že už brzy bude líp a držím palce v návratu
nejen taekwondistům, ale i ostatním sportovcům.“
ZNÁMÁ BLUEGRASSOVÁ SKUPINA MALINA BROTHERS,
která mnohokrát vyprodala SKC, má v SKC koncert plánovaný
na 9. října v 19.00 hod. Lístky za 360 Kč si můžete rezervovat
na hynekkaspar@seznam.cz nebo na telefonu 777 668 212.
Josef Malina odpovídá:
„Situace s covidem nás zastihla uprostřed jarního turné k čerstvě vydanému DVD. Nakonec jsme museli březnové a dubnové
koncerty přeložit na jaro nebo další rok. Což obnášelo neustálé
hledání a vyhýbání se termínům divadel a ostatních vystupujících.
Musím ocenit nezdolnou snahu pořadatelů vyjít vstříc.
Uvědomil jsem si, jak moc nás všechny situace zasáhla. Kultura je
jen jedno z mnoha postižených odvětví, které zahrnuje organizátory, umělce, zvukaře, osvětlovače, graﬁky, tiskárny apod. Mnozí
z nich byli ze dne na den bez práce. Člověk se ale musí umět
přizpůsobit. Asi je to základní předpoklad přežití.
Všichni kromě Luboše Maliny, který teď hodně komponuje a neustále cvičí na nástroje, jsme si postupně našli práci na plný nebo
alespoň částečný úvazek. Poslední koncert jsme uspořádali
12. prosince 2020. Živý vánoční live stream z náchodské knihovny vidělo do dnešního dne přes deset tisíc našich fanoušků. Vůbec
jsme nečekali tak pozitivní a nadšené reakce. To vám dodá energii
jít dál, věřit tomu, že to co děláte není jen nějaké ,brnkání‘, ale má
to smysl. Občas nám přijde mail nebo dopis od lidí, kteří se ocitli
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SKC o prázdninách
Tři předchozí roky jsme v SKC
zorganizovali úspěšné příměstské tábory.
I letos (snad, záleží na situaci kolem
covid-19). Proběhnou ve čtyřech po sobě
jdoucích týdnech od 12. července.
elodenní program (8.00–16.45 hod.) bude
sportovní a tvořivý. Turnus od 19. 7. povede paní učitelka Deverová, kterou znají děti
ze základní školy. V turnusu od 26. 7. si děti
mohou natočit krátký ﬁlm (na svůj mobil, nastříhá ho profesionál) a procvičí se v józe. Všechny tábory jsou určeny pro děti 6–14 let. Cena
týdenního tábora včetně jídla, pití a programu
bude přibližně 2 500 Kč, u sourozenců slevy,
můžeme vám vystavit potvrzení, aby vám tábor
(částečně) zaplatil zaměstnavatel. Více informací a přihlášky na: hynekkaspar@seznam.cz.
Program příměstského tábora v SKC v týdnu
2.–6. srpna bude zábavný a na téma: LETEM,
BAREVNÝM SVĚTEM. Je určen pro děti od 6
do 14 let a mladší děti (sourozenci) po předchozí dohodě. Cena 2 400 Kč (v ceně je zahrnuto
2x svačina, oběd, pitný režim, výtvarné dílničky
a zajištění programu). Co pro děti lektorky, které znáte z Mommytime v SKC, připravily?

C

„Budeme si hrát, chodit na procházky a zažijeme
spoustu nezapomenutelných zážitků. Nezapomeneme relaxovat při čtení pohádky, malovat/
/vyrábět drobné výrobky, které si odnesete
domů.“ Přihlásit a zaregistrovat se můžete na:
mommytime@mommytime.cz, tel: 608 708 963.
Tým SKC děkuje všem, kteří souhlasí s převedením zaplaceného kurzovného do budoucna,
za vstřícnost.
Více se o kurzech a platbách informujte na:
hynekkaspar@seznam.cz
tel: 777 668 212.
v těžké životní situaci a právě tehdy jim pomohla naše muzika. To je
asi nejvíc, co si můžeme přát.
Postupně dáváme dohromady repertoár na nové album. Tento rok
máme v plánu natočit Šporkovské árie přímo v Kuksu u našeho kamaráda Standy Bohadla, který nás přesvědčil, abychom zpracovali několik barokních popěvků pro náš ansámbl. Luboš pracuje na
aranžích a zapisuje notaci. Jednou za čtrnáct dní potom zkoušíme
buď u nás v Bražci nebo u Pavla Peroutky. Teď si přejeme, abychom
mohli zase koncertovat naživo a novou desku pokřtít v létě na Kuksu
a v říjnu také v Ondřejově.“

Zkrácená pravidla pro zveřejňování příspěvků
UZÁVĚRKA PRO DALŠÍ ČÍSLO OZVĚN
JE 20. 5. 2021
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.
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