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TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

V roce 2001 pronesl britský premiér Tony Blair
slavný předvolební projev. Řekl v něm, že má tři hlavní
priority: vzdělávání, vzdělávání a vzdělávání.
Nemohl si své priority vybrat lépe. Na tom, jak se
nám podaří vzdělat mladou generaci – od batolat až po
mladé ženy a muže – záleží víc, než se nám může zdát.
Na vzdělání závisí, jestli víc lidí bude bohatnout
z korupce a zlodějny, nebo z poctivé práce. Protože
vzdělání není jen naučit se data a jména, ale především
naučit se, co je mravné a slušné.
Na vzdělání závisí, jestli budou lidi házet své
peníze do automatů nebo jinak hloupě utrácet a pak si
stěžovat, že jsou chudí, nebo jestli budou rozumně nakupovat a rozumně investovat. Protože vzdělání není
jen naučit se sčítat a odčítat, ale také se podle toho rozumně rozhodovat ve svém životě.
Na vzdělání závisí, jestli budou lidé spíš zdraví, nebo spíš nemocní. Protože většina těžkých chorob, s kterými se lékaři v nemocnicích potkávají, má svůj původ
ve špatné životosprávě, v kouření, alkoholu a drogách.
Správné vzdělávání už od malička – v rodině i ve škole
– musí děti vést k tomu, aby si své zdraví chránily.
Na vzdělání závisí, jestli u nás bude víc kopáčů, nebo víc programátorů, jestli budeme vyvážet hlavně
elektřinu a dřevo, nebo raději špičkové, u nás vyvinuté
přístroje. Protože správné vzdělávání musí děti i mládež
naučit, jak se řeší problémy, jak se objevují nové věci,
a ne jen bezmyšlenkovitě opakovat, co se jim řekne.
Na vzdělání závisí, jestli budeme na ulicích potkávat spíš opilce a feťáky, nebo spíš slušné pracovité
lidi, jestli okolo sebe budeme vidět nepořádek a odpadky, které tam lidi odhodili, nebo jestli okolo nás bude čisto. Protože ke vzdělávání patří i výchova
k čistotě, slušnosti a pořádku.
Za vzdělání odpovídají rodiče. Když tatínek nalije
svému malému synovi pivo, „aby si zvykal“, udělal
hodně pro to, aby z toho dítěte jednou vyrostl alkoholik

a aby mu zkrátil život o pět nebo deset let. Když dítěti
rodiče řeknou "nebuď blbej, co bys to vracel, když
o tom nikdo neví", můžeme čekat, že kriminalita a korupce v naší zemi zase o něco vzroste.
Ale za vzdělání odpovídá i škola, a naše školství na
tom dnes taky není moc dobře. Především je silně podvyživené. Skoro všechny vyspělé země dávají na základní a střední vzdělávání přibližně 4 % svého HDP,
my jen 2,5 %. Za námi je v žebříčku OECD už jen Slovensko a Rusko. Platy učitelů jsou nízké, učitelské povolání není atraktivní, zejména ne pro muže. Školy
často učí, co není třeba, a neučí, co třeba je. Ostatně
pedagogové a další odborníci se ani sami nedokážou
shodnout, co žáci budou v životě potřebovat.
A ke všemu se v posledních 25 letech se prakticky
přestaly stavět nové školy. V programu ministerstva financí, který je původně měl financovat, už dlouho nebyly skoro žádné peníze. Ministr Kalousek nakonec
před několika lety celý tento program „z úsporných důvodů“ zrušil.
Jasně, investice do vzdělání se projeví až tak za
dvacet let, a každá vláda si může říct, že to už je jí fuk.
Ale rozumná vláda nekouká dopředu jen na své čtyři
roky, kdy bude ve funkci.
Kvalita vzdělávání ovšem nezávisí jen na penězích,
ale i na celkové úrovni společnosti. Je to začarovaný
kruh: kvalita vzdělávání závisí na úrovni společnosti
a úroveň společnosti závisí na kvalitě vzdělávání. Vyvést náš národ z tohoto začarovaného kruhu, začít vzdělávání opět zlepšovat, musí ti nejvzdělanější, ti, kteří
vidí nejdál. Takoví by měli být politici, ale i všichni
ostatní, kteří ovlivňují veřejné mínění. Kéž by takoví
byli!
Ostatně pro začátek by možná stačilo, kdyby se
v naší zemi dával na vzdělávání aspoň takový podíl
HDP jako v ostatních vyspělých zemích světa.

Martin Macháček
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Nová čistička odpadních vod
Čistička čistí.
V prosinci loňského roku jsme dostali první rozbory odpadní
vody vypouštěné z nové čističky v Ondřejově. I když „od pohledu“
vypadala vypouštěná voda dobře, na výsledky laboratorního rozboru jsem čekal s napětím, protože, jak jsem slyšel, čistička ve
Zvánovicích, která je taky nově postavená, má s dodržováním předepsaných limitů potíže a budou se na ní kvůli tomu dělat úpravy.
Takže jak je na tom naše čistička? Ukazuje to tato tabulka:
BSK5 ChSK NL N-NH4
Povolené limity
30
120
30
20
Leden 2013 (stará ČOV)
18
91
25
16
Prosinec 2013 (nová ČOV)
2
36
7
0,4
Nebudu moc vysvětlovat, co znamenají ty zkratky „BSK5“ atd.,
ale prostě jsou to věci, které by v čisté vodě být neměly. Čím míň
je jich ve vodě vypouštěné z ČOV do potoka, tím líp.
Z tabulky je vidět, že v prosinci 2013, kdy už běžela nová ČOV,
byly vypouštěné vody daleko a daleko čistší než v lednu 2013, kdy
ještě běžela stará ČOV. A to je moc dobře.
Odvoz fekálií do nové ČOV.
Nová čistička odpadních vod v Ondřejově umožňuje, aby se do
ní vypouštěly i obsahy fekálních vozů. Ti občané Ondřejova,
Třemblat a Turkovic, kteří nejsou připojeni na kanalizaci, mohou
proto likvidovat obsah žumpy levněji než dosud.
Na naší ČOV umožníme příjem fekálií jen z nemovitostí v naší
obci, protože cesta k ČOV, ulice Luční, není prostě dělaná na větší
provoz těžkými auty – za chvíli by se zničila.
A bude možno použít jen dopravců, s kterými na to máme
smlouvu. Důvodem je to, že do ČOV se nesmí přijmout obsah
žumpy, který je starší nebo jinak nebezpečný. Takové fekálie totiž
obsahují nebezpečné bakterie, které, když se v nádržích ČOV rozmnoží, zastaví čisticí proces. Možná si vzpomenete, že asi před
rokem v Mnichovicích po dlouhou dobu nedovolovali příjem fekálů. Bylo to právě proto, že se jim tam taková nebezpečná
„vláknitá“ bakterie rozmnožila a její odstranění, kromě toho, že
trvalo dlouhou dobu, stálo statisíce. Celá nádrž čističky se totiž
musela vyvézt jinam.
Poplatek za použití čističky se platí na obecním úřadě během
úředních hodin (v pondělí do 18 hod., ve středu do 17 hod. a v pátek do 14 hod.). Poplatek byl stanoven na 30 Kč/m3 (jako normální
stočné). Po zaplacení dostanete potvrzení pro ČOV, které předáte
řidiči fekálu, ten ho odevzdá na čističce. Tento poplatek neobsahuje platbu řidiči za dopravu a stojné, kterou uvádíme dále.
V současné době je možno použít k odvozu pouze fekální vozy
těchto dopravců, kteří si stanovili níže uvedené ceny:
Pan Vávra, tel. 602 933 951, objem nádrže 10 m3
Cena za dopravu a stojné z Ondřejova: 800 Kč.
Cena za dopravu a stojné z Třemblat a Turkovic: 900 Kč

Ke dni 25. 2. 2014 máme na účtech 2,56 mil. Kč a dluh 15,2 mil.
Kč.
Na vedlejší straně uveřejňujeme schválený rozpočet obce na rok
2014. Plyne z něj, že naše pravidelné příjmy (bez dotací, bez
prodeje pozemků apod.) jsou přibližně 18,5 mil. Kč a naše
pravidelné výdaje, bez kterých se provoz obce neobejde, jsou jen
asi 11,5 mil. Kč. Rozdíl je 7 milionů – to jsou peníze, které nám
každý rok zůstanou na investice nebo na splátky půjček.
A teď mimořádné příjmy a výdaje. Zatím nepočítáme s prodeji
pozemků, takže mimořádné příjmy jsou hlavně z dotací. Máme
schválené a dosud nevyplacené dotace ve výši zhruba 1,4 mil. Kč.
Na straně mimořádných výdajů vidíme jednak výdaje k těmto
dotacím (rekonstrukce lesních cest a rekonstrukce křižovatky
v Turkovicích), dále investiční příspěvek 0,9 mil. Kč svazku obcí
Region Jih (na splácení úvěrů svazku za stavbu vodovodu do naší
obce a na další stavbu vodovodu do Mukařova), potom výdaje za
projekt nové školy 0,8 mil. Kč (do konce roku chceme mít projekt
pro stavební povolení), rezerva na menší vodovodní a kanalizační
řady 0,33 mil. Kč a pak dluhová služba – splátky a úroky.
I přes tyto hodně velké mimořádné výdaje by nám pořád zůstal
přebytek rozpočtu okolo 2,5 mil. Kč - kdybychom neměli požádáno
o další dotace, kdybychom tyto dotace nedostali a kdybychom se
nepouštěli do dalších velkých staveb. Ale my požádáno máme,
doufáme, že dotace dostaneme a že stavět budeme.
Tři velké neznámé
Zateplení základní školy a tepelné čerpadlo: možná dotace 7,5
mil. Kč, očekávané náklady 8,7 mil. Kč, naše spoluúčast 1,2 mil.
Kč. Když ale budeme zateplovat školu, chceme s tím současně
udělat i odvlhčení stěn staré části budovy a rekonstrukci podkrovní
místnosti (dnes dílny), tam by náklady byly okolo 1,6 mil. Kč.
Zateplení zdravotního střediska: možná dotace 2,4 mil. Kč,
náklady 3 mil. Kč, naše spoluúčast by byla 0,6 mil. Kč.
Stavba a vybavení nové budovy mateřské školy: možná dotace 17 mil. Kč, náklady 21 mil. Kč, naše spoluúčast 4 mil. Kč.
Kdybychom dostali všechny dotace, o které jsme požádali, museli bychom vydat celkem 34,4 mil. a dostali bychom dotaci přibližně 26,8 mil. Kč. Ze svého bychom museli dát 7,6 mil. Kč.
K těm 2,5 milionům, které ve schváleném rozpočtu máme jako rezervu na investice, bychom tedy museli přidat přibližně 5 milionů,
které nemáme – museli bychom si půjčit. Začali jsme už
jednat s bankou, čekáme na její vyjádření.
Je třeba říct, že v tomto scénáři pro jednoduchost předpokládáme, že všechny stavby by se dokončily a zaplatily už v letošním
roce. Ve skutečnosti se určitě něco přesune do první poloviny
příštího roku, kdy už budeme mít další příjmy z daní. Ale dál už nic
odkládat nemůžeme, protože poslední platby musí být vyúčtovány
do poloviny roku 2015.
Jaká je šance? Těžko říct, nechci nic slibovat, vyjít by to mohlo. Česká republika otálela s čerpáním fondů Evropské unie, výzvy

Pan Smolík, tel. 737 937 695, objem nádrže 8 m3

Cena za dopravu a stojné z Ondřejova: 900 Kč
Cena za dopravu a stojné z Třemblat a Turkovic: 1 000 Kč

Jak hospodaříme

V roce 2013 jsme měli celkové příjmy (vč. vratek DPH) 25,7
mil. Kč, celkové výdaje (vč. splátek úvěru) 35,3 mil. Kč
Schodek hospodaření byl tedy loni 9,6 mil. Kč, o tolik klesl zůstatek na našem účtě. Schodek byl způsoben hlavně tím, že jsme
stavěli čističku. V roce 2013 jsme nečerpali žádný úvěr, jen jsme
spláceli 500 000 Kč starého úvěru.

Vizualizace budoucí školky - pohled od jihovýchodu
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se vypisovaly pomalu a pozdě, a teď ve fondech zbývá ještě dost
peněz, které se úřady snaží vyčerpat na poslední chvíli. Uvidíme.
Stojí za to se zadlužovat? Jestliže máme možnost dostat dotaci
80 % nákladů, pak rozhodně stojí za to o ni zažádat, i kdybychom
si na spoluúčast museli částečně půjčit. Všechny tři tyto akce potřebujeme. Škola potřebuje zateplit, odvlhčit zdi a dokončit výměnu
oken za nová, moderní. A kotelna školy je už skoro 30 let stará
a musela by se tak jako tak brzy měnit. Nahradíme-li kotle na uhlí
za tepelné čerpadlo, ušetříme za vytápění a za obsluhu kotle a navíc
získáme z bývalé uhelny prostor pro dílnu.
Budova zdravotního střediska má už skoro 40 let a je to na ní
vidět. Její vytápění ročně stojí okolo 200 000 Kč, zateplení je tedy
velmi potřebné. S ním by budova dostala nový vzhled, stejně jako ji
v roce 2009 dostal Obecní dům nebo v r. 2010 Andresova vila.
A nakonec nová budova mateřské školy: dětí neustále přibývá
a rodiče je do školky chtějí dávat. Kapacita dnešní školky je 45 dětí
a to je na obec naší velikosti málo. Dříve nebo později bychom
školku stejně museli stavět.
Za zmínku ještě stojí, že dnes jsou a ještě nějaký čas budou
úroky velmi nízké – z našeho úvěru platíme úrokovou sazbu 1,1 %.
Případná půjčka by nás proto nezatížila vysokou dluhovou službou.

Zápis do první třídy

Čekali jsme, že i letos bude u zápisu tolik dětí, že se nevejdou do
jedné třídy, a opravdu: přišlo jich 42. To znamená, že potřebujeme
další učebnu.
Pan ředitel vydal rozhodnutí o přijetí všech přihlášených z naší
obce, ostatní dostali oznámení, že rozhodnutí se odkládá. Fakticky
ale počítáme s tím, že škola opět otevře dvě první třídy. Pan ředitel
chce tuto situaci vyřešit tím, že z dnešní sborovny udělá učebnu,
která tam kdysi bývala, a učitelé budou mít svá místa v kabinetech.
Je to opravdu jen nouzové řešení, protože kabinety jsou malé

Zápis do první třídy s Krtečkem
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a kromě toho se učitelé také musí někde scházet a jednat.
Další možností, na které se pracuje, je zřídit učebnu první třídy
ve Struhařově v prostorách mateřské školy. Tam by chodily především děti ze Struhařova, ze Zvánovic a z Třemblat, protože bydlí
blízko, zatímco do první třídy v Ondřejově by chodily ostatní děti.
Vedení obce Struhařov o této možnosti jedná s úřady (hygienou,
hasiči, Regionální radou), vypadá to nadějně, ale není jisté, zda se
příslušná povolení stihnou vyřídit do začátku školního roku.
Pak je tady ještě podkroví přístavby budovy ZŠ na náměstí, které chceme rekonstruovat na další učebnu. Projekt a stavební povolení už máme, ale tuto akci budeme provádět současně se zateplením celé budovy. Protože nevíme, kdy dotaci na toto zateplení
dostaneme, opět je pravděpodobné, že se rekonstrukce podkroví
nestihne do prvního září 2014.
Tyto dvě další možné učebny budou naší rezervou pro příští dva
roky. Uvažujeme i o dalších učebnách, ale to všechno je jen takové
záplatování problému. Skutečným řešením bude až nová škola.

Nová škola

Náklady na první etapu jsou podle upřesněného odhadu 90 mil.
Kč. Počátkem března dostaneme projekt pro územní rozhodnutí na
tuto etapu. Ten hned podáme na stavební úřad a zadáme podrobnější projekt na stavební povolení. Půjde-li to dobře, mohli
bychom mít stavební povolení na první etapu do konce roku 2014.
Jaká je naděje, že na tuto první etapu dostaneme peníze? Docela slušná, i když to jistě nebude hned.
Informace o tom, že v okolí Prahy už děti nemají kam chodit do
školy, naštěstí pronikla i k ministrům a ti chápou, že se s tím musí
něco dělat. Věra Kovářová, poslankyně za naše hnutí Starostové
a nezávislí, v rozpočtovém výboru poslanecké sněmovny navrhla,
aby se v letošním státním rozpočtu vyhradilo na stavby základních
škol 300 milionů korun, a takto to v rozpočtu sněmovna i odhlasovala. Na stavby a přístavby základních škol bude stát dávat
peníze i v příštích letech – pro srovnání, od roku 1990 až do loňska
se na nové školy prakticky žádné peníze nedávaly.
Takže budeme-li mít připravený projekt se stavebním povolením, bude dobrá šance na to, abychom během několika příštích
let mohli začít i stavět. Vlastně otázka už nezní, zda se nová škola
bude stavět, ale kdy. Dříve nebo později se určitě dočkáme.
Doufáme, že spíš dřív než později.
Svazek obcí
Náklady na novou školu budou velké, i když dostaneme dotaci.
Nebylo by spravedlivé, kdyby je měla platit jen naše obec. Na
druhou stranu pro okolní obce Struhařov, Zvánovice a Kaliště,
odkud k nám do školy přicházejí děti, by bylo těžké skousnout, že
budou dávat peníze na budovu, která jim nepatří. Řešením je, když
všechny obce, které budou tuto školu využívat, založí svazek obcí,
škola bude svazkem financována a bude svazku patřit. To znamená, že vlastně každá obec bude na náklady školy přispívat
spravedlivě podle počtu žáků a současně jí v tomto poměru bude
patřit i budova a pozemek školy.
Založení svazku obcí už je předběžně projednáno s okolními
starosty, teď připravuji návrh stanov a zakládací smlouvy.

V zářijovém čísle Ozvěn byl uveřejněn architektonický návrh
nové školní budovy v ulici Pod Hřištěm a dnes už máme i celou
studii této stavby. Ve studii se počítá s tím, že škola bude mít
jednou v budoucnu 27 tříd pro celkem maximálně 810 žáků
(9 ročníků, 3 třídy v každém ročníku, maximálně 30 dětí ve třídě).
Každá třída bude mít svou vlastní učebnu, navíc se ve studii počítá s třemi odbornými učebnami a třemi učebnami pro družinu,
celkem 33 učeben včetně zázemí (šatny, záchody, umývárny
apod.). K tomu ředitelna, sborovna, kancelář, kabinety a další zázemí pro vyučující, vstupní hala, auditorium, knihovna, školní kuchyně s jídelnou a sportovní hala. V porovnání s dnešním stavem
naší školy je to nepředstavitelný luxus, ale v západní Evropě
a v USA jsem takové školy viděl jako běžný standard.
Samozřejmě se nechystáme hned stavět školu v tomto rozsahu.
Především na to nemáme dost žáků, v tuto chvíli přecházíme ze
stavu 1 × 9 (v každém ročníku je jen jedna třída), do stavu 2 × 9 –
letos už máme dvě první třídy a od září budeme mít dvě první Další zprávy
a dvě druhé třídy. Prostě během pár let budeme muset získat devět Čipování a přihlašování psů
nových učeben – a ke staré budově na náměstí už přistavovat neMluvil jsem s veterinářkou dr. Lenkou Vávrovou a dohodli jsme
můžeme.
se,
termíny čipovacích akcí na náměstí vyhlásíme v dubnovém
Druhý důvod, proč nemůžeme stavět hned celou školu, je, že čísležeOzvěn,
ale že by bylo dobré, aby co nejvíc majitelů psů přiobec zatím vlastní jen pozemek o výměře 4000 m2. Třetím důvodem jsou, jak už to bývá, peníze.
Svoz nebezpečného odpadu a elektroodPrvní etapa
Proto zatím počítáme jen s výstavbou první etapy, která by za- padu se koná v sobotu 17. května 2014
hrnovala 11 učeben s příslušenstvím, zázemí pro vedení školy v těchto časech:
a pro učitele, školní kuchyni s jídelnou a potřebné přípojky a příjezdovou komunikaci. V této části by pak byl umístěn druhý stupeň Turkovice, u bývalé prodejny: 8.30 – 9.15
(6. - 9. ročník), tedy 2 × 4 kmenové učebny a tři odborné učebny. Třemblaty, u požární nádrže: 9.30 – 10.15
První stupeň by zůstal na náměstí a v budově zdravotního středis- Ondřejov, u benzinové pumpy: 10.30 – 11.00
ka, kde je dohromady 2 × 5 = 10 učeben. Výstavbou této etapy Ondřejov, náměstí: 11.10 – 11.50
bychom vyřešili to, co nás nejvíc pálí, tedy kam dát další a další Velkoobjemové kontejnery na rozměrný
třídy. Až v další etapě by se stavěly učebny pro první stupeň
odpad budou umístěny v sobotu 17.
a sportovní hala.

Obec Ondřejov hledá
kronikáře.

Umíte-li hezky a zajímavě psát
a zajímá-li vás dění v obci,
prosím přihlaste se na obecním úřadu.
Vaše dílo budou lidé číst i po staletích.

a v neděli 18. května v těchto místech:
v Ondřejově pod fotbalovým hřištěm
v Třemblatech u dětského hřiště
v Turkovicích u Pacltovy garáže
Do velkých kontejnerů dávejte jen velké předměty. Menší
předměty můžete dávat po celý rok do černých plastových
kontejnerů.
Větve, listí, suť, elektroodpad a nebezpečný odpad se do
kontejnerů nedávají.

OZVĚNY

Martin Macháček

PŘIJĎTE NA HVĚZDÁRNU

Den otevřených dveří na observatoři v Ondřejově
se bude konat v neděli 27. 4. 2014 od 10 do 16 hodin. Před začátkem turistické sezóny se návštěvníkům otevře Muzeum na observatoři a historické kopule původní observatoře založené
Dr. Josefem Janem Fričem. Návštěvníci se také budou moci podívat na návštěvnickou galerii největšího dalekohledu v České
republice. Kromě těchto prohlídek, které se uskuteční v 10, 11, 12,
13, 14, 15 a 16 hodin, bude za jasného počasí připraveno pozorování Slunce v Západní kopuli historické hvězdárny i přenosným
dalekohledem (sluneční skvrny). Prohlídku i pozorování doprovodí
odborný výklad. Přístupna bude také výstava 11 posterů: Světelné
znečištění aneb Proč naši předkové viděli lépe na oblohu? Akce je
určena široké veřejnosti. Vstup zdarma.
*****
Víkendové prohlídky pro veřejnost na observatoři v Ondřejově
začínají v sobotu 3. května a budou probíhat až do konce září. Prohlídky začínají v 10, 13 a 16 hodin. Vstupné a podrobné informace
na www.asu.cas.cz, objednávky na hromadné prohlídky na emailu
exkurze@asu.cas.cz nebo telefonu 725 948 910.
*****
V květnu na hvězdárně proběhnou tradiční Dny otevřených
dveří s doprovodným programem. Vše zdarma. Termín bude v době vydání tohoto čísla už známý a najdete ho na webu
(www.asu.cas.cz), Facebooku (Astronomický ústav AV ČR) nebo
ve vitríně na náměstí v Ondřejově.
Rok 2014 bude chudý na mimořádné úkazy, zato planety se
ukážou v plné kráse
V roce 2014 z našeho území neuvidíme ani jedno zatmění. Ve
světě dojde ke dvěma úplným zatměním Měsíce (15. dubna a 8.
října), jednomu prstencovému zatmění Slunce (29. dubna) a jedno-

mu částečnému zatmění Slunce (23. října). Nad naším územím
uvidíme zatmění Měsíce i Slunce až v roce 2015: 20. března 2015
to bude částečné zatmění Slunce a 28. září 2015 úplné zatmění
Měsíce. Úplné zatmění Slunce nad naším územím spatříme až
7. října 2135, zapište si do kalendáře!
Planety mají nejlepší pozorovací podmínky, pokud jsou v tzv.
opozici se Sluncem. To jsou pak vidět po celou noc. Opozice Marsu nastane 8. dubna - v dubnu tedy nastanou ideální podmínky pro
pozorování této planety. Opozice Saturnu nastane 10. května
a v květnu tedy nastanou ideální podmínky pro pozorování této
nejkrásnější planety Sluneční soustavy.

I letos se můžeme těšit na standardní úkazy meteorických rojů kolem 12. srpna na Perseidy (asi 60 meteorů za hodinu) nebo kolem 14. prosince na Geminidy (až 120 meteorů za hodinu).
Pohled do budoucnosti - lesopark pod hvězdárnou
Na velké části pole pod hvězdárnou, které Astronomický ústav
AV ČR vykoupil, se objevil plot. A uvnitř plotu na 360 stromů
a keřů. Ty budou na několik příštích let chráněny proti zvěři. Na
místě původního pole tak postupně vznikne lesopark přístupný občanům a turistům. Hlavním smyslem stromů a keřů je ochrana pozorovacích podmínek hvězdárny. Sníží se prašnost a především
takto rozeseté stromy a keře zabraňují přehřívání povrchu a stoupání bublin horkého vzduchu nahoru. Takový pohyb vzduchu totiž
kazí pozorování dalekohledy, v tomto případě především z blízkých kopulí Slunečního oddělení nebo skupiny Astrofyziky vysokých energií. Ze stejného důvodu - aby rozbil jednolitou plochu
- je uprostřed observatoře v minulosti založený ovocný sad. Těšme se
tedy na lepší podmínky pro pozorování astronomů
i na pěkné procházky pro všechny.
V plánu jsou
cesty, lavičky a snad
i venkovní expozice
o vesmíru.
Pavel Suchan

Kresba Kristýna Macurová, 3., třída

cházelo už do té doby do ordinace, aby pak při jedné akci nebylo
moc psů najednou.
Ostatně čím dřív bude váš pes očipován a zapsán v naší evidenci, tím dřív se vyhnete riziku, že budete muset platit za jeho odchyt
a umístění v útulku, když uteče. Známe-li majitele, dáme mu vědět,
aby si psa odchytil sám, a je to zadarmo.
Vlastníte památkově chráněnou stavbu? Požádejte o dotaci
Ministerstvo kultury každoročně přispívalo v Programu regenerace městských památkových zón na opravy zapsaných kulturních
památek v naší obci. Poslední léta se hodně investovalo do kostela
sv. Šimona a Judy, pak i do farní budovy. V Ondřejově jsou ale
i další zapsané památky: socha sv. Ondřeje (tu jsme nechali restaurovat před několika lety), pomník dobrovolné studentské legie na
hvězdárně, a dále domy čp. 15, 16 (oba na náměstí), čp. 26 (na rohu Choceradské a Sukdolské) a čp. 38 (Kampelička).
Vlastníci těchto památek mohou tedy požádat o dotaci na
opravu a obnovu. Podrobnější informace je možno získat na
obecním úřadu.
Veřejné osvětlení v Pražské ulici
Dnes je v Pražské ulici v úseku od mlýna k pile v provozu jen
každé třetí světlo, protože předloni ani loni jsme kvůli stavbě
vodovodu, kanalizace a ČOV neměli těch přibližně 400 000 Kč,
které by doplnění a rozšíření tohoto úseku stálo. Nejhorší situace
byla v zatáčce kousek nad mlýnem, protože tam žádné světlo nedosvítilo. Z důvodů, o kterých píšu výše, nebudeme mít peníze na
celé doplnění ani letos, ale aspoň to jedno světlo jsme už dali postavit. Omlouváme se občanům, že tam tak dlouho byla tma a že
kompletní řada světel není stále hotová.
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OZVĚNY
MYSLIVECKÁ LATINA

Letos to bude 10 let od úmrtí pana Jana Medřického ze
Zvánovic, vášnivého myslivce, který zemřel v roce 2004 ve
101 letech a který mi o svých stých narozeninách v kvěnu 2003
vyprávěl veselé příhody myslivců z Třemblat a Zvánovic, z doby,
kdy se ondřejovští, třemblatští a zvánovští myslivci spojili.

opravdu jako u Verdunu: flinta od sazí a on sám jako kominický
učeň. Ale se slovy „vy holomci, to jste mi udělali schválně“ se
tomu sám zasmál.
*****
Když se po honě sedělo, nebylo nouze o dobrou zábavu. Večer
po honě přicházeli do hospody manželky a v hospodě u Páců to
žilo a frčelo. Někteří myslivci hráli, např. Vejvoda na trubku,
Svoboda, Krčmář, Bubeník na různé nástroje, vrchní hončí Tonda
Zámyslický na harmoniku a vůbec, dřívější zvánovická kapela byla
složena zčásti z myslivců.
Jednou prý hráli ve Voděradech a šli k ránu ze Stráně dolů, bylo
to v zimě, plno sněhu. Jeden z nich upadl, housle mu ujely po
sněhu a on křičí na kapelníka Tondu Bínu: „Tondo, já mám housle
v prdeli!“ Tonda sebou zrovna seknul, padl na basu a odvětil: „Ty
máš housle v prdeli a já zas prdel v base!“
*****
Aktéři těchto příhod, zvánovičtí a třemblatští myslivci, již
většinou jsou, jak se říká, na pravdě Boží. Ve Zvánovicích
a Třemblatech žili, pracovali, bavili se, žádnou legrácku nezkazili,
spíše naopak, ještě si přisadili, aby ostatní pobavili, a proto
i v našich vzpomínkách zůstanou jako zvánovičtí a třemblatští
rodáci – domácí, a i když již nejsou mezi námi, nejsou zas tak
daleko – jsou jen kousek, v podstatě jsou tu pořád s námi.

Kresba Marie Lanžhotská

Václav Pác, honební starosta – HS Ondřejov

Pan Medřický měl starou kozu a při honu o svačině na ni přišla
řeč. „Jářku chlapi, co já s tou starou kozou budu dělat? Já ji dám
zdarma mysliveckému sdružení.“ A chlapi hned, že ji berou. Druhý
den pro kozu přijeli a odvezli ji do Třemblat k Pepovi Sedláčkovi.
Tam dostala omlazovací kůru – natřeli jí dásně octem, ustřihli jí
kozí bradu, našlechtili ji a odvezli do výkupu, kde ji zpeněžili a hned bylo na občerstvení na příští hon.
Ale to nebylo všechno. Pepa Bukovský ustřiženou kozí bradu
opatřil bílým kalounem, který na ni přilepil a o poslední leči
v hospodě u Páců v Třemblatech, již značně zmoženému kolegovi
Jirkovi Petrů kozí bradu připevnil pod bradu, řka: chlapi koukněte,
přišel nás navštívit Popovický kozel. To mu narostlo z toho piva co
tu čepují.
Není třeba pochybovat, že hospoda burácela smíchem a v družné
zábavě při muzice se končilo druhý den ráno.
*****
Kolega myslivec Venda Mourek byl známý tím, že šetří patrony.
„Vašku proč nestřílíš?!“ „Ále je to daleko, to bych netrefil,“ byla
častá výmluva. Když vystřílel svoji zásobu, pravil: „Chlapi, půjčte
mi někdo patrony, já dneska pálím jak za první světový u Verdunu.“
Chlapi se domluvili, až zase bude chtít patrony, že se na něj
připraví. Dříve si patrony myslivci nabíjeli doma sami, měli na to
nářadíčko - a od slov nebylo daleko k činům.
Dobráci Bukovský s Pepou Chejnou nabili několik patron peřím,
sazemi a hrachem (kvůli váze) a na honě, když Venda Mourek
přišel se svým legendárním „chlapi, půjčte mi patrony,“ ochotně
mu několik patron podali. Všichni o tom věděli a v další leči mu
vybrali štont hezky proti větru. Když Venda vypálil, bylo to

JAK JSME HRÁLI A ZPÍVALI
O VÁNOCÍCH 2013

Podobně jako v létech minulých podávám zprávu o tom, jak
jsme hráli a zpívali v uplynulé vánoční době. Celkem jsme absolvovali osm vystoupení, z toho tři byla při mších, ostatní v rámci
předvánočních a vánočních koncertů.
Našimi pěveckými sólisty byli Rachel Skleničková, Anita Jirovská, Petr Jedelský, Josef Kovačič, Vanda Kadeřábková-Březinová, Jan Ericsson, Tereza Boučková, Ondřej Pečený, Pavel
Baroň, Evžen Hanka, Anna Repiská, Ludmila Topiarzová, Jaroslav
Jelínek, Helena Sochová, Ondřej Socha a Miloslav Machoň. Varhanní partes hráli Marika Pečená, Jaroslav Šaroun, Markéta
Sinkulová a Martin Vošvrda. Půlnoční v Mnichovicích dirigoval
Jirka Kabát.
Důležitou částí některých koncertů byla instrumentální sóla zahraná Klárkou a Lukášem Kutmanovými a brněnskými kolegy
Zdeňkem Mikuláškem a Jaroslavem Strmiskem.
Pravidelnou součástí našich koncertů je společný zpěv koled.
Naším cílem je vysvobození krásné a jímavé lidové nebo zlidovělé
muziky z pout bezvýrazného doprovodu při šumu horečnatých
nákupů v obchodních řetězcích, které mají navodit „vánoční atmosféru“ lidem, jimž se Vánoce staly břemenem bez hlubšího porozumění. Stačí se soustředit na přívětivě naivní texty a melodie,
jejichž podstatou je spontánní radost lidí z narození dítěte a pro
věřící z narození Spasitele. Teprve tento historický vhled spojený s vnitřním pokojem člověka vede k pozornému vnímání
těchto perliček lidového umění. Pokud se nám podařilo obrátit
pozornost našich posluchačů tímto směrem, podařila se nám dobrá
věc.
Muzikantský „maraton“ jsme zahájili celkem třemi zkouškami,
které se uskutečnily díky porozumění mnichovického Městského
úřadu v místní Jiráskově knihovně. Dvě zkoušky byly věnovány
nácviku sólových instrumentálních částí našich koncertů a jedna
zkouška pro sbor a orchestr byla věnována důkladnému zopakování České vánoční mše Jana Jakuba Ryby (1765-1815).

OZVĚNY

svými vzpomínkami na muzikantské epizody jejich života.
Na konci našeho snažení byl již tradičně koncert v kostele sv.
Petra a Pavla v Říčanech, který odezněl 12. 1. 2014. Na programu
byly společně zpívané koledy a – jak jinak – Rybova vánoční mše.
Již podruhé se podařilo bez výrazných komplikací zahrát varhanní
part na rekonstruované varhany při umístění sboru a orchestru před
oltářem. Podmínkou úspěchu byla zvýšená pozornost všech zúčastněných hudebníků, nutná k dodržení potřebné souhry. Trochu
riskantní bylo uspořádání dvou koncertů s podobným programem
během dvou dnů, ale spolehli jsme se na stálé návštěvníky, pro
které náš koncert již po mnoho let znamená konec Vánoc, a nebyli
jsme zklamáni, protože kostel byl zcela zaplněn.
Na konec této informace připojuji chronologicky seřazené finanční výsledky a jejich určení:
Fakultní koncert v Betlémské kapli 72 500 Kč pro dětskou hematologii v Motole (Nadace HAIMA).
Koncert v Ondřejově 4 500 Kč pro Dětský domov Strančice.
Koncert v Kostelci 4 600 Kč pro Charitu ve prospěch rodin
v nouzi.
Koncert v Olivovně 5 740 Kč ve prospěch dětské léčebny.
Koncert v Říčanech 6 680 Kč na opravu varhan.
Celkem dosáhla výše darů částky 94 020 Kč.
Vážení přátelé, na závěr mi dovolte ještě jednu poznámku. Jsem
přesvědčen o tom, že vánoční koncerty mají v našem okolí již
dobrou tradici. Podmínkou jejího uchování je nepřetržité doplňování našich řad novými, a zejména mladými, muzikanty. Je velice milé, že se mezi námi objevují a jsem jim za to vděčný. Je
zřejmé, že jejich příchod napomůže zlepšování našeho výkonu.
V té souvislosti si vás všechny dovoluji upozornit na skvělou
knížku „Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby“ s obrázky Josefa
Lady, kterou v roce 2013 vydala Česká televize v Edici ČT –
prodejna ČT, Kavčí hory, Praha 4, tel. 261 134 168. Kromě mnoha
krásných Ladových obrázků je v knize kompletní text mše s notovým zápisem upraveným do dvojhlasu a s akordovými značkami.
Pro domácí prozpěvování a základní nácvik mezi dětmi se snad
nedá nic lepšího najít.
Závěrem srdečně děkuji zpěvákům, instrumentalistům i všem
ostatním, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému průběhu vánočních
koncertů, zejména za čas, který naplnění našeho programu věnovali. Děkuji rovněž našim příznivcům za vytvoření úžasné atmosféry při všech vystoupeních.
Přeji nám všem všechno dobré do roku 2014 a těším se na příští
setkání při muzicírování. Vždyť již za 9 měsíců začneme zkoušet :

Kresba Jakub Musílek, 3., třída

Hej, mistře, vstaň bystře! Vzhlédni na jasnost, nebes na
švarnost, krásu uhlídáš v tento noční čas...
Váš JosefZicha

Kresba Dominik Sedláček, 3., třída

První koncert byl v Betlémské kapli 19. 12. 2013. Uskutečnil se
pod záštitou děkana a Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT
v Praze a píši zde o něm proto, že mezi účinkujícími vzrůstá počet
těch, kteří se zúčastní celého našeho programu.
Sbor složený z velkého počtu přátel byl letos posílen o druhý
dětský soubor Nokturňáček ze Sezimova Ústí. Tím prvním byl, jako již po mnoho let, soubor Carmina z Turnova. Ve sboru se tak setkaly více než dvě generace zpěváků, což dává naději, že tradice
těchto koncertů naší fakulty bude pokračovat. V úvodní části koncertu dětské sbory a basový sólista zazpívali pastorelu Iucunda J. I.
Linka (1725 – 1791). Instrumentální stránku koncertu zabezpečil
orchestr „Con instrumento“.
Následující koncert proběhl 21. 12. v SKC v Ondřejově. Díky
laskavé nabídce kolegů z Brna jsme mohli program obohatit koncertem č. 9 B-dur J. V. Kněžka (1745 – 1806) pro dva klarinety s doprovodem orchestru. Pro provedení tohoto díla bylo potřeba
doplnit orchestr dechovou skupinou, což se díky dobrým vztahům
mezi muzikanty a Základní uměleckou školou v Říčanech podařilo.
Koncert byl publikem přijat velice dobře a doufám, že si s přáteli
z Brna v blízké budoucnosti opět zahrajeme.
Opět se nám podařilo, mnohem úspěšněji než vloni, zorganizovat dvě paralelní půlnoční mše v Ondřejově a v Mnichovicích.
Sbor byl rozdělen na dvě vyvážené části a byly zajištěny i dvě skupiny sólistů. Varhany v Ondřejově, které jsou již na hranici použitelnosti, jsme nahradili zvukovou aparaturou. Výsledek byl nesrovnatelně lepší než vloni, a tak se zdá, že s ohledem na velikost kostelů je rozdělení muzikantů na dvě skupiny možné bez výrazného
vlivu na kvalitu provedení. Kromě opravy obojích varhan bychom
potřebovali ještě jedny tympány.
26. 12. 2013 dopoledne jsme se sešli v kostele sv. Václava
v Hrusicích a Rybovu mši jsme zazpívali pouze s doprovodem varhan. Kůr v tomto kostele je velmi malý, takže instrumentalisté se
tam nevejdou a sbor může mít také jen omezenou velikost. Díky
suverénnímu výkonu varhaníka prof. J. Šarouna, sólistů a zpěváků
se podařilo zahrát mši ke všeobecné spokojenosti.
Odpoledne téhož dne nás čekal koncert v Kostelci nad Černými
lesy v místní Sokolovně. Pro tento koncert jsme měli připravenu
instrumentální sólovou část – 1. a 2. část z koncertu D-moll pro
dvoje housle s doprovodem orchestru J. S. Bacha (1685 – 1750).
Do orchestru zasedly dvě paní profesorky houslové hry s několika
svými žáky, což se samozřejmě na celkovém výkonu pozitivně
projevilo. Sbor trochu oslabený obvyklými zimními nemocemi
přesto podal výborný výkon, takže návštěvníci zcela zaplněné
sokolovny odcházeli z koncertu s pravou vánoční náladou.
Nesmím zapomenout na místní spoluorganizátory, jejichž péčí
bylo vytvořeno velice vlídné zázemí pro účinkující, kteří se mohli
osvěžit čajem a vánočními dobrotami.
Po „novoroční“ přestávce následovaly dva poslední koncerty,
z nichž první 11. 1. 2014 byl v prostředí, které bylo pro nás nové –
v kapli Olivovy dětské léčebny v Říčanech. Program byl stejný jako v Kostelci, nově jsme se museli vyrovnat s akustickými
vlastnostmi kaple. Doporučení prof. Šarouna na změnu uspořádání
orchestřiště nakonec vedlo ke kýženému cíli a koncert jsme mohli
uskutečnit v původně zamýšlených prostorách.
Komunikační problémy (ztracený mobil) způsobily, že téměř až
do prvních taktů mše nebyl přítomen tenorový sólista. Jeho příchod
„za minutu 12“ přijalo publikum srdečným potleskem a je s podivem, že kameny padající ze srdcí nás všech nerozbily v kapli podlahu. Za to, že auditorium bylo plně obsazené, vděčíme ohromnému úsilí pracovnic léčebny o propagaci koncertu. Je jisté, že to nebyla práce zbytečná. Přáli bychom si, aby v budoucnu vznikla nová
tradice koncertů v Olivovně. Mezi návštěvníky byli i obyvatelé nepříliš vzdáleného domova seniorů, kteří nás po koncertě obohatili
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Šárka Bumbová, Ondřejov, 85 let
Josef Reiter, Ondřejov, 88 let
Václav Beránek, Ondřejov, 80 let
Miluše Valníčková, Ondřejov, 85 let
Vlasta Šálová, Ondřejov, 80 let
Vlastislava Gráfová, Ondřejov, 81 let
Václav Vycpálek, Ondřejov, 87 let
Květuše Velková, Turkovice, 92 let
Františka Nováčková, Třemblat, 82 let
Jarmila Andělová, Ondřejov, 75 let
Milada Bečková, Ondřejov, 86 let
Marie Vycpálková, Ondřejov, 81 let
Květuše Čiháková, Ondřejov, 88 let
Josef Šebek, Ondřejov, 83 let
Marie Vávrová, Ondřejov, 86 let
Luděk Neužil, Ondřejov, 88 let

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

Noví občánci

Poděkování

Děkuji srdečně obecnímu úřadu za blahopřání a dárek k mým narozeninám. Paní Novotné a Staňkové děkuji za milou návštěvu.

Drahomíra Pospíšilová

Děkuji paní Brabcové a paní Staňkové za milou návštěvu, při které mi
k mým osmdesátinám předaly krásný dar od Obecního úřadu.
Václav Beránek

Srdečně děkuji obecnímu úřadu za dárek a přání k mým narozeninám,
který mi předala paní J. Novotná a H. Kyclerová a za jejich milou návštěvu. Všem ještě jednou vřelý dík. Mnoho zdaru v práci přeje Bečková M.
Děkujeme upřímně všem přátelům a známým, že se přišli rozloučit s Jožkou Kleczkem.
Jeho velká rodina
Poděkování obecnímu úřadu za blahopřání k 92. narozeninám a milou
pozornost dárkového balíčku. Se srdečným pozdravem Květa Velková

BOHEMIA BALET
po svém turné v Japonsku
přijede opět do SKC v Ondřejově

V sobotu 22. března od 18 hod se můžeme těšit na představení
Bohemia Baletu, který slavil velký úspěch i u japonských diváků
a pravidelně tančí na scénách Národního divadla v Praze.
Ve Sportovně-kulturním centru v Ondřejově vystoupí jeho nejlepší
tanečníci již po třetí, tentokrát s tímto programem:

Lucas Všianský, Ondřejov
Emily Little, Turkovice
Nicole Little, Turkovice
Jan Havlíček, Turkovice
Sabina Skolilová, Ondřejov
Václav Štěpán, Ondřejov
Jakub Šafra, Ondřejov

Vítáme vás mezi námi a přejeme
hodně zdraví a štěstí!!

Úmrtí

Sonatina Drammatica na hudbu Alexeje Frieda
v choreografii Ivanky Kubicové,
Chlapec a Smrt v choreografii Libora Vaculíka
na hudbu Písní potulného tovaryše Gustava Mahlera
Šmokův komický balet Záskok
na hudbu Fr. von Suppé

Václav Tesařík, Ondřejov
Milada Šonská, Třemblat
Josip Kleczek, Ondřejov
Jan Novotný, Ondřejov

Nenechte si ujít mimořádný umělecký zážitek.
Další informace o vstupenkách a předprodeji najdete na
www.obecondrejov.cz/skcentrum.

Český rozhlas REGION
vás zve do putovního kina
Přijďte se pobavit a podívat na jednu
z úspěšných českých komedií. Na místě si
vyberete jeden z těchto filmů:
.

Martin a Venuše, Revival, Donšajni,
Čtyřlístek ve službách krále,
Probudím se včera

Kino se koná v SKC Ondřejov
v pátek 7. 3. 2014 od 18 hodin
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