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SLOVO STAROSTY

EDITORIAL

SLOVO STAROSTY

Mám ráda Vráťu Ebra. Svými „Nejen bonmoty a citáty o knihách a čtenářích“ si
tehdy získal moje srdce.
Psal se rok 2004 a já jsem už dva roky působila na zdejší škole. Knihu mi tenkrát věnovala Eva Jelenová, emeritní učitelka, která více než 40 let vyučovala více či méně
školu milující mládež.
Dárku si vážím stále. Je součástí mé
knihovny, a když přijde chvíle smutku,
chápu se jí a listuji, začtu se, zasměji se
a někdy se směji tak, že se sama sebe
ptám, jestli je to normální. Nutí mě ke
smíchu, k zamyšlení, prostě mě baví. Je
úžasnou studnicí dialogů často znepřátelených stran.
Umění komunikace se učí na vysokých školách, zabývá se jí armáda skvěle placených
lidí – je to v současné době žádaná disciplína. Všechno to je o způsobu, jak zanechat
co nejvíce působící vzkaz.
Sběratel Vráťa Ebr nabízí nejen to. Poskytuje čtenáři svobodu myslet a zamýšlet se.
Jeho obraz však musí být úplný. Spisovatel,
knihkupec, rozhlasový moderátor a především známý archivář kuriozních knížek
Vráťa Ebr nabízí čtenáři autobiograﬁcké
vzpomínky. Dramatický a zajímavý životní
osud Vratislava Ebra začíná v roce 1942.
Jeho maminka, sestra parašutisty Josefa Valčíka, byla popravena v době represí
prováděných nacisty po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha.
Poutavé vyprávění vám přinese kniha Narozen na popravišti.
Milí čtenáři,
do nového roku vám přeji sílu překonávat
věci, které ovlivnit nemůžete, optimismus,
skutečné přátele a hromadu dobrých knih.

Vážení čtenáři,
znovu se na stránkách Ozvěn setkáváme
v předvánočním období. Přesto ke svému
příspěvku přistoupím opět trochu pragmaticky a pokusím se informovat o některých
událostech, které se staly nebo nás teprve
čekají.
Jen těsně po prázdninách proběhly ondřejovské slavnosti, které se snad už stávají příjemnou tradicí. Počasí nám celkem
přálo a myslím, že akce splnila svůj účel,
a tím bylo zejména setkání všech, kteří se
běžně nevídají anebo nevyšetří chvilku, aby
si v klidu popovídali. Děkuji všem, kteří se
podíleli na přípravách a organizaci a díky
kterým jsme mohli strávit velmi příjemné
odpoledne.
Aby slávy nebylo málo tak hned v říjnu následovala oslava výročí založení republiky.
Tato akce měla bohatý program a myslím, že napomohla si tento důležitý den
příjemnou, ale i důstojnou formou připomenout. Kostýmy byly nádherné, nálada
výborná. I zde musím poděkovat organizátorům, zejména členům spolku Škamna,
kteří se o organizaci této akce postarali.
Důležitou říjnovou událostí byly také volby
do zastupitelstva obce a do senátu, jejichž
výsledky jsou zveřejněny na jiném místě
Ozvěn. Zde si jen dovolím poděkovat všem
voličům, kteří k volbám přišli, v naší obci
jich bylo téměř 56 %. Zároveň velmi děkuji
všem, kteří podpořili kandidáty Správné volby a dali nám tak najevo, že naši práci pro

obec oceňují. Na prvním zasedání zastupitelstva byla mimo jiné zvolena rada obce,
která je složena ze zastupitelů kandidujících za tři různá uskupení. Věřím, že její
činnost bude probíhat v dělné atmosféře,
všechna rozhodnutí budou rozumná a ve
prospěch občanů Ondřejova. Radu obce
nově tvoří: Vladimír Zámyslický, David
Kvapil, Kateřina Preislerová Štolcová, Václav Beránek a Josef Brabec.
Tím se vracím zpět k praktickým záležitostem.
Byly dokončeny nové webové stránky, které
budou spuštěny od ledna. Kromě toho, že
vyhovují všem zákonným požadavkům, jsou
i uživatelsky příjemnější. Tato změna přináší i jednu nepříjemnost, abychom vyhověli
podmínkám nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR), budou se muset všichni zájemci o zasílání aktualit do svých emailových
schránek zaregistrovat, tento úkon však bude
velmi jednoduchý.
Na jaro jsme odložili opravu ulic U Kampeličky a Zahradní. Vedlo nás k tomu několik důvodů, zejména pro obrovskou vytíženost stavebních ﬁrem by práce probíhaly
až v pozdním podzimu, kdy by počasí
pravděpodobně kvalitě opravy neprospělo. Vzniklou časovou rezervu využijeme
k úpravě sítí uložených v těchto ulicích,
abychom do opravených cest nějakou dobu
nemuseli sahat.
Nemohu nevzpomenout ještě jednu důležitou událost, která proběhla v listopadu, a to
konkurz na místo ředitele školy. Na doporučení konkurzní komise byla k 1. 1. 2019 do
funkce ředitelky ondřejovské základní školy
jmenována paní Mgr. Eva Štosová, tímto jí
přeji mnoho úspěchů při řízení naší školy.
Také bych velmi rád poděkoval panu Mgr.
Miroslavu Rovenskému za veškerou práci,
kterou pro ondřejovskou školu ve své funkci odvedl.
Závěrem se vracím k vánočnímu období,
všem vám přeji, aby letošní Vánoce byly
skutečně svátky klidu a pohody. Zároveň
všem přeji pevné zdraví a hodně štěstí
v roce 2019.
Vladimír Zámyslický

Členové zastupitelstva obce
pro volební období 2018–2022
Ing. Václav Beránek, Josef Brabec, Romana Brilová, prof. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc.,
Martin Keclík, MUDr. Jaroslava Kölblová, David Kvapil, JUDr. Josef Lanzendörfer,
RNDr. Martin Macháček, CSc., Martin Padevět, Ing. Kateřina Preislerová Štolcová,
Jan Šafra, Pavel Vávra, Vratislava Vomáčková, Mgr. Vladimír Zámyslický.

Vratislava Vomáčková
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Ondřejov – jak jsme v říjnu 2018 volili
V říjnu 2018 jsme v Ondřejově volili své zástupce do obecního zastupitelstva i do Senátu Parlamentu ČR.

Souhrnné informace o výsledcích voleb do zastupitelstva obce Ondřejov
Kandidátní listina

Přepočtené % platných hlasů

Počet mandátů

Zvolení zastupitelé (počet preferenčních hlasů)

Ondřejov- Třemblaty- Turkovice

17,39

2

Beránek Václav Ing. (155)
Macháček Martin RNDr., CSc. (147)

Sdružení přátel Ondřejova

8,52

1

Brabec Josef (107)

KDU-ČSL

9,99

1

Padevět Martin (100)

„Správná volba pro O,T,T“

64,08

11

Zámyslický Vladimír Mgr. (488)
Keclík Martin (425)
Kölblová Jaroslava MUDr. (416)
Kvapil David (399)
Preislerová Štolcová Kateřina Ing. (381)
Vomáčková Vratislava (340)
Lanzendörfer Josef JUDr. (371)
Brilová Romana (374)
Chadzitaskos Goce prof. Ing. CSc. (344)
Šafra Jan (430)
Vávra Pavel (330)

Počet voličů v seznamu 1 219, volební účast 55,95 %
Zdroj a podrobnější informace: https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=2109&xobec=538582&xstat=0&xvyber=0

Konkurz na ředitele základní školy
V souvislosti s přechodem naší základní školy zřizované obcí Ondřejov na školu svazkovou zřizovanou svazkem
obcí Ondřejov, Zvánovice a Kaliště zřizovatel rozhodl o vypsání konkurzu na ředitele svazkové školy.
Konkurzní komise složená ze zástupců zřizovatele, školy, krajského úřadu, školní inspekce a odborné veřejnosti vybírala ze čtyř
uchazečů. Na prvním místě se umístila paní Mgr. Eva Štosová,
kterou známe jako učitelku z naší základní školy.
Rada svazku na svém zasedání dne 28. 11. 2018 přijala doporučení výběrové komise a jmenovala paní Evu Štosovou
ředitelkou Základní školy bratří Fričů Ondřejov s platností od
1. ledna 2019.
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Chtěl bych jménem Rady obce Ondřejov i jménem svým poděkovat
panu řediteli Miroslavu Rovenskému za všechno dobré, co pro naši
školu udělal, a popřát paní ředitelce Evě Štosové a s ní všem zaměstnancům školy, žákům, rodičům a všem ostatním, kterým na
naší škole záleží, hodně úspěchů, pohody a radosti ze společné
práce.
Václav Beránek
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100 LET REPUBLIKY
Slavili jste s námi? Tak pojďme, společně si tu nádhernou akci připomeňme! Neslavili?
Přečtěte si, jaké to bylo a jak to vlastně všechno vzniklo.

N

a jaře tohoto roku jsem v médiích zachytila zprávu o projektu
„Stromy svobody“. V jeho rámci se měly v roce výročí vzniku
republiky mapovat lípy, které byly vysazeny v roce 1918 na
paměť vzniku ČSR. Nešlo však jen o mapování starých lip, byla
tu i nabídka získat zapěstovanou lípu a ve dnech výročí založení
republiky ji vysadit.
Hned jsem se nadchla a v hlavě se mi začal rodit plán na skromnou akci. Představovala jsem si, jak se pár kamarádů a nadšenců dobově oblékne a společně tuto památnou lípu zasadí. Mým
přáním bylo sehrát pro pár známých živý obraz a uctít výročí, které
jsme, dle mého názoru, neměli přejít bez povšimnutí.
Jaké štěstí, že mám ve Škamnech (a nejen v nich) kolem sebe lidi,
které tato myšlenka nadchla také.
Jenom přání a představy však nestačí. Bylo třeba začít pracovat
a hledat další spojence. Ty se po všech peripetiích a vyjednáváních
podařilo najít v místní základní škole. Těsně před koncem školního
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roku proběhla schůzka, na které se dala dohromady základní kostra celé říjnové akce. Konečně jsme věděli, kdo má jaký úkol a koho
je třeba ještě oslovit.
Léto byla sice doba dovolených, ale i tak probíhala čilá korespondence za účelem získání Lípy svobody a také jednání s obcí Ondřejov, která nám jako vlastník pozemku musela udělit souhlas
s vysazením lípy. Bez pomoci paní Havelkové z OÚ Ondřejov by
byla celá organizace naší akce, především v jejích začátcích, velmi
složitá. Jí vděčíme za cenné rady, tipy a kontakty.
Na začátku září již bylo jasné, že skromná akce, jak jsem si ji ještě na
jaře představovala, bude o mnoho větší. Postupně se zapojovali další
a další lidé. Někteří zahořeli hned, jiné jsme museli o „prospěšnosti“
této oslavy chvíli přesvědčovat. Ke cti všech zúčastněných však budiž řečeno, že naše přesvědčování nemuselo být dlouhé a že všichni
pracovali bez nároku na jakýkoliv honorář. V takovou vlnu lidskosti
a nadšení pro naši zem jsem na začátku ani nedoufala!
Kolotoč příprav začal naplno. Sháněli jsme pódium, stánky, lavice, kostýmy i historický automobil. Ladili jsme scénář i jednotlivá
vystoupení. Chytali se za hlavu pokaždé, když něco nevyšlo a radovali se vždy, když se nám přihlásil další dobrovolník, že se do
akce zapojí.
Den D se blížil mílovými kroky. Přibývalo schůzek, telefonátů
a samozřejmě i nervozity. V sázce byla práce desítek lidí, snažili
jsme se tedy nic nepodcenit.
Nedlouho před akcí jsme se také dozvěděli skvělou zprávu,
že obec Ondřejov přispěje částkou 20 tisíc korun na zapůjčení
dobových kostýmů z barrandovského fundusu. Ulevilo se nám! Takovou částku by si rozpočet spolku Škamna mohl jen těžko dovolit.
Sešlo se i několik příspěvků od soukromých dárců a my jsme mohli
na Barrandově s radostí potvrdit, že si ty překrásné kostýmy, které
jsme společně se žáky 8. a 9. třídy a s herci živého obrazu zkoušeli, skutečně můžeme půjčit.

12.12.2018 13:27:03

5

ZE ŽIVOTA ONDŘEJOVA, TŘEMBLAT A TURKOVIC

I když jsme si původně mysleli, že to nejnáročnější bylo vdechnout celé akci život, realita posledního víkendu před oslavou
nám dala pocítit náročnost celé logistiky. Přiváželi jsme, dováželi
a na poslední chvíli sháněli vše, co bylo ještě potřeba. Vařilo se,
peklo, smažilo… stříhalo, lepilo, kreslilo… a to vše proto, abychom
mohli v neděli 21. října ve 14 hodin přivítat vás všechny, kteří jste
společně s námi přišli oslavit 100 let naší republiky.
Na pódiu, které moderátorsky ovládlo bravurní duo paní Vomáčková a pan Suchan, jste mohli vidět roztomilé vystoupení dětí
z mateřské školky, žasnout nad elegancí a noblesou postav živého
obrazu, zasmát se při módní přehlídce, kterou vtipně prezentovali
žáci 8. a 9. třídy ZŠ. Hudební vystoupení choceradského sboru
Famiredo a hlavně manželů Kamily a Lukáše Moťkových společně
s Ondrou Kozákem vrátilo mnohé z nás o několik desetiletí zpět.
Společně jsme se vrátili do doby, kdy dámy korzovaly v dlouhých
sukních, košilích se stojáčkem a s pompadurkou na ruce a pánové
neopustili dům bez obleku a klobouku na hlavě.
Kdo se v onu slunnou neděli rozhlédl po ondřejovském náměstí,
mohl si myslet, že se skutečně ocitl na začátku století. Nejen účinkující, ale i mnoho návštěvníků akce přišlo v dobovém oblečení a přispěli tak ke krásné atmosféře celého odpoledne. Stánky se skvělým
občerstvením a nápoji byly po celou dobu akce v obležení a my, kteří
jsme nabízené dobroty ani nestihli ochutnat, můžeme s radostí konstatovat, že vám občerstvení z rukou členů Škamen určitě chutnalo!
Odpoledne se blížilo ke svému závěru a byl čas vydat se na
hvězdárnu. Připomínali jsme si totiž nejen výročí vzniku republiky,
ale také 90 let od předání hvězdárny státu. Průvod v čele s kostýmovanými osobnostmi uctil u pamětní desky na schodišti hvězdárny jejího zakladatele Josefa Jana Friče a pokračoval na radarovou
louku. Zde jsme všichni při romantickém západu slunce napjatě
očekávali slavnostní ohňostroj. Trochu delší čekání na tmu se vyplatilo: Ohňostroj všechny ohromil a celou akci důstojně zakončil.
Pak už jsme jen mohli sledovat malá světélka lampionů v rukou dětí,
které spolu s rodiči mířili po krásném odpoledni do svých domovů.
Pro organizátory akce a další dobrovolníky den ještě neskončil. Bylo
třeba uklidit celé náměstí a v dalších dnech zajistit vrácení všech zapůjčených věcí, jako například kostýmů a mobiliáře. Spousta z nás
obětovala přípravě této akce mnoho volných dnů i večerů. Teď už
však s jistotou můžeme říct: ničeho nelitujeme! Stálo to za to!
Zůstanou nám nejen krásné vzpomínky, ke kterým se díky fotograﬁím
můžeme i po letech vracet, ale i lípa, kterou jsme společně zasadili.
Děkujeme vám!
Marie Foltánková,
Spolek ŠKAMNA Ondřejov

Pohled z pódia /fejeton
Musím především říct, že pochvaly od vás, kterým se oslavy
100 let republiky a 90 let odevzdání hvězdárny státu líbily, byly
značné a silné a to nás, kteří jsme účinkovali nebo organizovali, mimořádně potěšilo. Většinu z nás postihlo několik následných stavů, od nedělního padnutí do postele, že jsme ani
nevěděli, jak se to stalo až po abstinenční příznaky v dalších
dnech, kdy se člověk díval na ramínko a neviděl tam kostým,
kdy člověk chtěl zvolat „Sláva tatíčku Masarykovi“, ale na ulici
se to najednou nehodilo…
Co však pro mě osobně bylo zvláštní odměnou, byly situace,
které jsem viděl jiným pohledem, než diváci. Z pódia.

Scéna první – přijíždí (a odjíždí) Masaryk
Jak trefně v úvodu pravil předseda Škamen „Nějakou tu případnou mouchu v programu odpusťte.“ Ona moucha přiletěla
asi po hodině. Začal živý obraz, na jehož konci přijede prezident
Masaryk, jehož řidiči dají organizátoři povel. Vše bylo pečlivě
domluveno a nutno poznamenat, že také odzkoušeno. Avšak
někdo spletl konec se začátkem – a tak za zády diváků se odehrál obraz, který neměl nikdo vidět. Snad jen lékaři oční specialisté mezi diváky mohli konstatovat, že se mi nepatřičně rozšířily
zorničky (lidově řečeno vyvalil jsem oči), když se objevilo auto
s prezidentem o 20 minut dříve a přijíždělo po silnici k nám.
„Co budeme dělat? Jak tohle vyřešíme? Všechno přerušíme?
A nemohl by to auto někdo zastavit? A vidí to vůbec někdo?“
Otázky, které mi v milisekundě proběhly hlavou, zatímco jsem
spolu s milostivou paní komentoval příchod Karla Hašlera. Dopadlo to dobře, prezident byl zadržen a sice dojel jinam, než
měl, takže potom přijel z druhé strany, ale scénář byl zachráněn.

Scéna druhá – dvě kultury
Žijeme tady v naší zemi velmi svorně a přátelsky s početnou
komunitou Vietnamců, řada vietnamských dětí chodí do našich
škol, jsme na sebe zvyklí a jsme často přátelé. Přesto – někdy
může nastat rozdílné chápání situací. To vám tak najednou se
před první řadu sedících diváků dostavil jeden dospělý vietnamský tatínek a s ním asi šest dětí. Dvě z nich měly v ruce neodolatelně barevně blikající makety pušek a „střílely“ z nich všude
kolem, zatímco na scéně byl veleben vzor českého podnikatele
Tomáš Baťa. Inu, ještě máme v tom našem sbližování rezervy.

Scéna třetí – státní hymna
Lípa zasazena, jest dokonáno. Zní státní hymna. Kolem
osobností ovšem pobíhá k desítce malých dětí, tentokrát českých, u kterých bych i v jejich zhruba šesti letech čekal, že budou vědět, že při hymně se neběhá ani se jinak nevyrušuje. Ve
svém salutování jsem tedy ještě více zvážněl, ve výrazu strnul,
abych té chvíli zasadil vážnost. Za mnou zpíval hymnu Beneš.
Děti lítaly, ale občas o nás zavadily pohledem a začaly zjišťovat,
že se něco děje. Něco jiného, lidi se chovají jinak než předtím.
Po dalších pár sekundách se pomalu začaly zastavovat. Konec
hymny patřil jedné holčičce z nich, která už v klidu stála a pohybovala rty podle zpěvu Eduarda Beneše. Hymna vyhrála.
I kdyby naše ondřejovská sláva měla jenom tento výsledek, totiž
že jedna holčička si uvědomila, co znamená státní hymna a co
je to úcta ke státním symbolům, mělo to smysl. Za sto roků opět
Na shledanou.
Milan Rastislav Štefánik a Pavel Suchan
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Oslava stého výročí republiky

Dne 21. 10. 2018 se konala oslava stoletého výročí založení československé
republiky. Chtěla bych za nádherný zážitek touto cestou poděkovat všem
organizátorům, kterých bylo několik desítek. Oslava byla skutečně velmi
reprezentativní. Máme dalších sto let na co vzpomínat.

S

ázení lípy bylo velmi dojemné a ráda
bych našemu stromu popřála, aby se
dožil alespoň sta let a aby i naši potomci mohli vzpomínat, co že to vlastně jejich
předci slavili. Doufám, že osud lípy bude
šťastnější než osud té, která má pomník před
kostelem sv. Šimona a Judy a která se bohužel kvůli okupaci hitlerovským Německem
nedožila dnešních dnů. I na to jsem v průběhu oslav vzpomínala.
Dlouho před oslavami samotnými jsme s dětmi začali nacvičovat vystoupení, v jehož
rámci se děti naučily i zpívat státní hymnu.
Při představení samotném sice nevydržely stát na místě v pozoru tak, jak bychom si
představovali, ale doufejme, že v budoucnu
pochopí, že státní hymna je důležitý okamžik,
a že by se jí coby symbolu české státnosti
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měla vzdát čest. Je mimo jiné i poctou pro občany naší země, kteří položili za náš stát život,
nebo se jiným způsobem zasadili o naši svobodu a demokracii. Máme ve svých dějinách
vzácné lidi, díky nimž jsme známí po celém
světě. Díky nimž nejsme jen nějakou zemí východní bloku, ale hrdou republikou. A to musíme našim nejmladším stále připomínat.
Vrátím se ale k oslavám. Nádherné bylo, že
se občané oblékli do dobového a slavnostního oblečení, atmosféra byla plná přátelství,
tolerance, pohody a porozumnění. Při setkání
s T. G. Masarykem, byť jen v převlečení, člověk
pociťoval úctu k muži, který položil základy našemu státu a naší demokracii. Demokracie je
něco, co si musíme chránit a hýčkat a také se
v ní učit žít. Demokracie jsme my všichni. A jak
zněl citát právě od T. G. Masaryka: ,,Tož de-

mokracii bychom už měli, teď ještě nějaké
ty demokraty.“ Zkusme se společně nad
tímto citátem zamyslet. Vychovávejme svoje
děti v demokracii. Učme je se chovat v demokracii, učme je respektu k lidským hodnotám,
soudržnosti, lásce, respektu. Od zájmena já
přes zájmeno ty až k zájmenu my. V souladu
se slovy Franze Ketta: „Každý z nás je krásný,
každý z nás je vzácný. Od hlavy až po paty,
svět je se mnou bohatý.“
Jsem moc ráda, že žiji v obci, kde se konají
tak krásné akce, jakou byla právě Oslava sto
let republiky. Je vidět, že v naší obci je demokracie, úcta, láska a společná práce stále živá.
Tak, jako byly živé naše obrazy. Nepošlapejme si je a stále v sobě mějme soudržnost,
kterou jsme prokázali právě při oslavách.
Když chtějí občané něco měnit, musí to udělat
u sebe. Nikdo za nás nic neudělá a nikdo za
nás nic nevyřeší, jen my sami svou prací. A to
se při oslavách povedlo. Moc za to všechno
děkuji.
Romana Brilová,
ředitelka Mateřské školy Ondřejov
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Setkání ve Všešimech
se Střední školou
řemesel Kunice
Dne 26. 9. 2018 jsme přijali pozvání do Střední školy řemesel Kunice, která má sídlo ve Všešimech. Celého programu pro děti z mateřské školy se ujala paní Doležalová,
která je učitelkou odborného výcviku v oboru květinářka,
ﬂoristka a také paní Wiesnerová, učitelka odborného výcviku v oboru cukrář.

A

samozřejmě nesmím zapomenout na žáky ze školy řemesel.
Přišel nás pozdravit i pan ředitel školy řemesel pan Mgr. Dalibor Zdobinský. Byla jsem velmi mile překvapená, jak krásně žáci
ze školy řemesel pečovali o své nové malé kamarády, děti z naší
mateřské školy. Každé dítě si vylosovalo kartičku zvířátka, žijícího
ve volné přírodě, a tím si vylosovalo velkého kamaráda, který měl
ten den na starosti dvě naše děti.
První úkol byl u stolečku v herně, kdy děti vybarvovaly obrázek zvířete, které si vylosovaly. Přitom si s velkým kamarádem povídaly
o zvířeti. Kde žije, čím se živí, jaký je jeho charakteristický znak.
Další úkol se odehrával venku. Děti měly za úkol hledat na stanovištích zvířátka a určit, zda-li je to zvíře volně žijící, nebo zvíře domácí. Společně pak s žáky vyhodnocovali, kolik našli zvířat domácích
a kolik volně žijících a všechno zapisovali společně do kartičky.
Dalším úkolem, který se odehrával zase v učebně, bylo vymodelovat z mandlového těsta potravu zvířátka, které děti celý den
provázelo. Během chvilky se dětem pod rukama objevili houby,
žížaly, červíci, tráva, mouchy. Schválně jestli uhodnete, která zvířátka si děti vylosovaly?
Nakonec jsme se sešli venku, při poslední hře. Děti měly za úkol
házet víčka do dvou krabic. Hnědá krabice znázorňovala místo,
kde žijí domácí zvířata a zelená krabice znázorňovala místo,
kde žijí volně žijící zvířata. Po této hře děti se žáky vytvořili hada
a společně chodili po hřišti.
Medaile z perníku, kterými byly děti oceněny, upekli žáci školy řemesel. Domů si děti také přivezly výrobky z mandlového těsta.
Moc děkuji paní Doležalové a paní Wiesnerové za vynikající přístup a spolupráci. Celý den byl ve znamení pohody a příjemné
atmosféry. Na jaře se budeme těšit na další program s jarní tematikou. Jsem velmi ráda, že se naše děti mohly seznámit se staršími
kamarády, kteří se dětem nádherně věnovali. Spolupráci s dětmi
a jinými institucemi a školami považuji za jeden z nejdůležitějších
pilířů a zároveň úkolů školství v naší budoucnosti.
Za mateřskou školu Ondřejov, ředitelka Romana Brilová

Zimní údržba
Vážení motorizovaní občané Ondřejova, s příchozím zimním
obdobím vás prosíme, abyste s rozumem přistupovali k parkování svých vozidel. Mějte na paměti, že ondřejovskými,
mnohdy úzkými ulicemi se při úklidu sněhu musí proplétat
traktor s radlicí. Tím, že při parkování necháte dostatečný
prostor předejdete problémům při údržbě komunikací,
možná i poškození vašich vozidel.
Obecní úřad Ondřejov
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Letošní činnost
ondřejovských
hasičů
Rok 2018 byl u hasičů v Ondřejově
plný změn a vylepšení.

Z

e začátku roku jsme převzali do užívání novou Tatru a začali s ní najíždět první seznamovací kilometry. Také jsme si
museli osvojit obsluhu čerpadla a všech prostředků uložených
na vozidle. Seznamovací období bylo zakončeno slavnostním
uvedením do provozu, které se uskutečnilo 5. 5. 2018 na náměstí před školou.
Hned na začátku jara jsme se začali věnovat úpravám hasičské zbrojnice. Z ministerstva zemědělství jsme obdrželi dotaci,
která zahrnovala výměnu střešní krytiny, výměnu garážových
vrat i vstupních dveří a úpravu záhonu před hasičárnou. Výměna krytiny proběhla již v zimě 2017, ale zbytek úprav si na nás
počkal až do jara. Vzhledem k tomu, že taková akce se dělá
jednou za spoustu let, rozhodli jsme se, že rozměry nových vrat
upravíme, tak abychom zajistili pohodlné parkování pro novou
Tatru. Přípravné práce spočívaly ve vybourání části podlahy,
vykopání vjezdu do garáží a úpravě šířky samotného otvoru pro
nová vrata. Při bouracích pracích jsme postupně naráželi na velice kvalitní modrý beton našich předchůdců, kteří na materiálu
skutečně nešetřili. Velkou komplikací bylo, že celá akce muse-
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la probíhat za provozu a tzv. za zavřenými vraty. Po několika
týdnech bourání a kopání jsme vytvořili rámy na nová vrata, vybetonovali novou část podlahy a udělali nový vjezd ze zámkové
dlažby. Po namontování nových vrat jsme vyndali stará vrata
a začali jsme se zednickými a začišťovacími pracemi. Úplně
nakonec jsme celé garáže vymalovali. Veškeré práce při těchto úpravách probíhali svépomocí a bylo při nich odpracováno
mnoho brigádnických hodin.
I během těchto prací jsme si našli čas na uspořádání již tradičních
akcí. Jmenovitě: Hasičský ples, Pálení čarodějnic, společně s TJ
Sokol Dětský den, v neposlední řadě 15. ročník Memoriálu Jirky
Kulhánka a rozsvícení vánočního stromu i s doprovodným programem.
Také jsme se účastnili oslav při příležitosti oslav 100. výročí založení Československa, kde jsme zajistili požární asistenci při
slavnostním ohňostroji na hvězdárně.
Rozhodně mohu říci, že jsme se v tomto roce opravdu nenudili
a strávili jsme s hasiči spoustu času. Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se na výše uvedených akcích podíleli.
Martin Keclík

Anketa
Dobrovolní hasiči roku
Hasičská jednotka z Turkovic se probojovala do ﬁnále ankety Dobrovolní hasiči roku se zásahem při požáru Hotelu
Čihák v Poddubí (o události Ozvěny informovaly). Během
podzimních měsíců jsme řadu z vás žádali o podporu formou internetového hlasování a též o hlasování prostřednictvím SMS. O pořadí ve ﬁnále totiž rozhodovaly pouze vaše
hlasy – našich přátel, příznivců a kamarádů.

V

ěřte nebo ne, úspěch se dostavil a to zejména díky vám všem,
kteří jste nás podpořili. Naše jednotka skončila na 3. místě
v konkurenci nepoměrně větších měst a obcí (Litvínov, Rožmitál,
Všetaty) se ziskem neuvěřitelných 973 hlasů a na svůj provoz tak
získala příspěvek ve výši 40 000 Kč.
Chci vám touto cestou poděkovat za to, že i v dnešní uspěchané
době jste si našli čas a podpořili místní hasiče. Jsme připraveni
kdykoliv vám vyjet na pomoc (přitom ale doufáme, že to nebude
potřeba), dokážeme si poradit v každé situaci a pomůžeme i tam,
kde to ostatní vzdávají. V této anketě se ale situace otočila a potřebovali jsme pomoci my od vás. A vy jste dokázali nás vynést až
na stupně vítězů!
Jaké bylo udílení cen se můžete podívat na vlastní oči. Účast na
ﬁnálovém večeru byl pro nás velký zážitek a obrovská satisfakce
za tisíce odpracovaných hodin. Záznam z ﬁnálového večera odvysílala Česká televize na programu ČT 2 1. 12. v 16:45 hodin.
Přeji vám radostné Vánoce a úspěšný první krok v novém roce 2019
Josef Brabec, velitel jednotky Turkovice
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Dětská hasičata
a jejich soutěže
Již pátým rokem pořádali třemblatští hasiči soutěž pro
mladé hasiče, která se konala 22. 9. 2018 u místní hasičárny. Hasičská družstva byla z Přestavlk, z Čelákovic
a z Třemblat.

T

rasu jsme letos trochu prodloužili, vedla přes louku nad hasičárnou, kus lesem a zpět podél chat k hasičárně, cca 1,2 km,
takže soutěžící potřebovali mít i dobrou fyzičku. Na trase bylo
8 disciplín ze znalostí požární všestrannosti – např. topograﬁe,
střelba ze vzduchovky, zdravověda, vázání uzlů atd. Po doběhnutí všech soutěžících následovala malá přestávka na občerstvení
a připravení štafety, která nebyla podle pravidel hry „Plamen“, ale
podle pravidel našich.
Na prvním místě v kategorii přípravka se umístila naše „prťata“, pro
které to byl první závod. V kategorii mladších žáků se umístilo taktéž naše družstvo. V kategorii starších žáků bylo na prvním místě
družstvo z Čelákovic, které si odvezlo i putovní pohár.
O měsíc později – 20. 10. – jsme jeli s přípravkou a mladším
družstvem na soutěž do Cholupic v Praze, kde dobrovolní hasiči
pořádají orientační běh v požární všestrannosti. Sem se letos sjelo
celkem 14 družstev starších, 14 družstev mladších a 6 přípravek.
Na trati zde čekalo děti deset stanovišť v různé obtížnosti pro přípravku, mladší a starší žáky. Po necelé hodině, když děti doběhly
do cíle následoval odpočinek v klubovně hasičárny. Pro zkrácení
chvíle, než jsme se dočkali vyhlášení výsledků jsme s dětmi zašli
na dětské hřiště, na které se z celé výpravy nejvíce těšily. Nástup
a vyhlášení proběhlo před Cholupickou hasičárnou ve 14 hodin,
kdy už byly děti tak netrpělivé, že ani nebyl zahlášen nástup a děti
už byly všechny v pozoru nastoupené.
Hlídka naší přípravky ve složení – Klárka Grulichová, Anička a Barunka Preislerovy, Petruška Kindermannová a Honzík Chadima
– se umístila na 4. místě, a to trénovaly od září!
Mladší hlídka ve složení – Jáchym a Lukáš Hájek, Matěj Preisler, Lukáš Zajíček a Milan Chadima – se umístila na 5. místě ze
14 družstev. Toto umístění mladších hasičů bylo nejlepší za šest
let, co jezdíme na tuto soutěž.
Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme, aby příští rok byl ještě
úspěšnější!
Jana Pácová
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Oprava křížku na rozcestí
v Třemblatech

N

a křižovatce u Mračků se nachází kamenná architektura – křížek – z roku 1905. Jedná se o sloupcovou architekturu z nučického červeného pískovce zakončenou vrcholovým křížem. Dle
restaurátorského posudku je dílo ve velmi pokročilé degradaci
a nutné k celkové renovaci. Obecní úřad nechal zhotovit v loňském
roce restaurátorský posudek, který měl sloužit pro podání žádosti
o dotaci na ministerstvo kultury. Avšak krátce po otevření této dotace, byla částka, kterou ministerstvo uvolnilo rychle zaplněna a žádost předčasně uzavřena. Naše zpracovaná žádost se nestačila
podat. V letošním roce vyhlásila Nadace občanského fóra grant
„Opomíjené památky 2018“, kde bylo možno žádat o příspěvek na
opravu památek ve výši 50 000 Kč. Jelikož jsou celkové předpokládané náklady na opravu ve výši 121 705 Kč, rada obce schválila
podat žádost a přislíbila doplacení této částky. Po vyhlášení výsledků grantu, jsme obdrželi příslib částky v poloviční výši (veškeré
žádosti v tomto grantu tak byly poníženy).
Stále sháníme jakékoliv informace o historii vzniku tohoto křížku.
Nápis na křížku je „POCHVÁLEN BUĎ JEŽÍŠ KRISTUS. AŽ NA
VĚKY AMEN. (nečitelný řádek). FRANTIŠEK A ANNA MEDŘICKÝ
R. 1905“. Dle matričních knih zemřel František Medřický roku 1906
a Anna 1915. Pro jaký účel nechali zhotovit tento křížek? Byli to oni,
kdo ho nechal zhotovit? Nebo je zde jiný důvod? Pokud by někdo
z vás čtenářů, alespoň náznakem věděl, kde hledat jakékoliv informace nebo zmínky o naší historii, prosím, nenechávejte si to pro
sebe. Historie je součástí nás všech a budeme rádi, když se nám
podaří křížek opravit tak, aby tady stál pro další a další generace.
Kateřina Preislerová
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Odraz událostí 28. 10. 1918 v Ondřejově
Občané si připomněli výročí 100. založení Československé republiky oslavami v sobotu 21. října na ondřejovském
náměstí, během nichž byla vysazena Lípa svobody. Podle ohlasů diváků se akce organizovaná spolkem Škamna velmi
vydařila. Jak ale probíhaly oslavy v Ondřejově před sto lety?

V

kronice obce je překvapivě vyhlášení první Československé republiky zmíněno pouze následovně:
„Přišel rok 1918 – 28. října, kdy vyhlášena
v Praze našimi předáky Staňkem, Švehlou,
Kramářem, Klofáčem, Zahradníkem atd.
naše svobodná Republika Česko slovenská.“ Podrobněji je poté vylíčena úloha
českých legionářů během 1. světové války.
Detailní popis událostí a následných oslav
je zachycen v kronice základní školy. Kronikář na více jak třech stránkách popisuje
podrobný průběh událostí a oslav, a to
nejen v Praze, ale i v samotném Ondřejově
takto: „Obecnímu úřadu dodán byl telegram
Národního výboru oznamující první zákon vydaný v československém státě dne
29. října 1918 dopoledne, jenž byl ve škole
opsán a na rohy nalepen. Občané ihned na
znamení radosti nad velikou dějinou chvílí vyvěšovali prapory na svých domech.
Vyučování bylo o 10. hodině zastaveno
a žákům byl význam této veliké historické
chvíle objasněn.
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Večer o 6. hodině konán byl průvod všeho
občanstva městečkem za zpěvu národních
písní a za osvětlení městečka. Průvod seřadil se před školou a ubíral se městečkem
dolů a zpět do zadní ulice, zpět okolo kostela a před školu, kdež rozešel se. K občanům
promluvil před zahájením průvodu farář
p. František Regál, po skončení průvodu
starosta p. Frant. Šalda.“
Jak jsem se již zmínila výše, kronika
obce se obšírněji věnuje úloze českých
legionářů, kteří se velkou měrou zasloužili o porážku rakousko-uherských vojsk.
Jejich hrdinství a utrpení popisuje následovně: „V Rusku ustavily se z našich zajatců legie proti Rakousku, které prvně
vystoupily dne 2. 7. 1917 u Zborova – kdež
prolomily a zahnaly frontu Německou však
vše marné, opuštěni Rusy raněni by se nedostaly do rukou Rakouských samy se ubíjely položením se na ruční granáty – takže
sebralo Německo vojsko jen samé mrtvé.“
a dále „V roce 1918 byly hrozné boje na
Italském bojišti kde naše legie bojovaly

proti Rakousku dělajíce nejvíce služby výzvědné, několik těchto hrdinů bylo zajato
– byli oběšeni.“
Ráda bych se zmínila i o tom, že v řadách
legionářů bojovali i někteří ondřejovští občané, o čemž svědčí i přiložená fotograﬁe.
Naďa Vlnasová
Pozn.: Označení osoby xx, znamená,
že nebyla identiﬁkována nebo nebyla
z Ondřejova
Zadní řada (zleva)
xx, xx, xx, Kelbl Hynek (Rus.), Vejmelka František
(Fr.), Havlíček Antonín (Rus.), Znamenáček
František (x), Kycler Alois (It.), Budský Josef (It.),
xx, Švaříček Eduard (Rus.), xx
Prostřední řada (zleva)
Vycpálek Václav (Rus.), Hnízdo Jindřich (Rus.),
Kratochvíl Václav (Rus.), Antonín Vilímovský
(Rus.), Řehák Josef (Fr.), Klouček Antonín (It.),
Janoušek Josef (Rus.), xx, xx
Přední řada (zleva)
xx, Řehák František (Rus.), Flekal František (It.),
xx, Konrád Jan (Rus.).
Děkuji panu P. Řezbovi za poskytnutí fotograﬁe
a vypracování popisku.
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Halloween
Wednesday 31st October
Just another day at school or so they thought. Little did the students know they were in for
a surprise this year as the English lessons took on a whole new and maybe darker twist as
the Witches and Mad Scientists took over for Halloween. What can you ﬁnd in the slim, what
can you feel in box, what happens when you mix two potions together and operating on
Frankenstein’s Monster were just a few of the activities the student took part in. Eva Štosová
and Ivana Staňková had joined forces to create a fun ﬁlled and educational surprised that the
students of Základní škola bratří Fričů Ondřejov will not forget for a long time.
One of the classrooms was transformed into a creepy cave covered in spiders and spider
webs and a coven of witches had moved in and ﬁlled it with horrifying activities to help the
student learn about this mostly American celebration.
The students of the eighth and ninth grades ran small workshops for the younger students
in the fourth grade to explore and use the language they had been learning in their English
classes. The fourth graders recited the traditional Halloween chant asking for treats otherwise they would be forced to do tricks on the unsuspecting older students and made some
gruesome looking, but very tasty, baking. The day was great but for me the best part was
seeing the effort the students and teachers had put into the great costumes they wore and
seeing them all learning about the customs and culture of another country in the world in
a fun and exciting way and with an open mind.
Stuart McNauton

Středa 31. října
Jen další obyčejný školní den, mohli si pomyslet žáci. Neměli žádné tušení o tom, že je ve
škole čeká překvapení, a že hodiny angličtiny získají zcela nový a temný rozměr, neboť
čarodějnice a šílený vědec ten den převezmou hodiny angličtiny v rámci oslav dne Halloween. Co můžete najít ve slizu, co nahmatáte poslepu v krabici, co se stane, když smícháte
dva lektvary dohromady a jak provést operaci Frankensteinova monstra, byly jen některé
z aktivit, které na žáky čekaly. Učitelky Eva Štosová a Ivana Staňková spojily své síly
a vytvořily v rámci výuky pro žáky Základní školy bratří Fričů Ondřejov zábavné a zároveň
vzdělávací překvapení, na které žáci budou dlouho vzpomínat.
Jedna z učeben se změnila ve strašidelnou jeskyni pokrytou pavouky a pavoučími sítěmi.
Slet čarodějnic se přesunul dovnitř a naplnil učebnu hrůzostrašnými aktivitami, aby umožnil
žákům dozvědět se více o tomto převážně americkém svátku.
Žáci osmého a devátého ročníku uspořádali malé dílny pro mladší spolužáky ze čtvrté třídy,
při nichž všichni hovořili jazykem, který se naučili ve svých hodinách angličtiny. Čtvrtý ročník
všem na oplátku přednesl tradiční Halloweenské pořekadlo Trick or treat (Koledu, nebo
vám něco provedu) a předal na první pohled strašidelné, ale velmi chutné cukroví. Den
byl skvělý, ale to nejlepší pro mě bylo úsilí, které žáci a učitelé vložili do přípravy, dekorací
a skvělých kostýmů, Vidět, jak se všichni společně učili o zvycích a kultuře jiné země zábavnou a vzrušující formou, s otevřeností a nadšením.
(překlad Eva Štosová)
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Ž

Patronka školní
knihovny

áci naší školy mají možnost vyzkoušet výtvarné techniky na různých materiálech. Letos děti ve čtvrté třídě
dekorovaly podle své fantazie dřevěné krabičky, které jim věnovala paní Jana Fričová Sloupová. Sami můžete posoudit,
jak se práce v hodině výtvarné výchovy dařila.
Ivana Staňková

V pondělí 12. 11. 2018 se žáci prvního stupně zúčastnili neobyčejného setkání s neobyčejnou ženou, která se významnou měrou zasluhuje o rozvoj čtenářské
gramotnosti dětí a svým konáním výrazně ovlivňuje dětskou fantazii a sociální vnímavost pubescentů. Ačkoliv
se podle titulku může zdát, že se jedná o autorku proslulé
ságy o Harry Potterovi, tak tomu tak prozatím není.

N

aši školu navštívila a kouzelně oslovila malé čtenáře taková
„česká Rowlingová“, paní Ivona Březinová, autorka sta titulů pro děti a mládež. Tato dáma, která se i ve své pedagogické
činnosti věnuje autorskému psaní, oslovuje již 25 let děti a mládež
ve věku od 4 do 18 let. Žákům školy představila publikace, které
mohou aktuálně nalézt na pultech prodejen a které jsou zároveň
označené etiketou „bestseller“. Objasnila a názorně odprezentovala proces vzniku a výroby knihy, což děti zaujalo především v souvislosti s výrobou školního časopisu. Paní spisovatelka byla mile
překvapena vědomostmi dětí, týkajících se ryze knižní terminologie, protože do běžné mluvy žáci 3. a 4. ročníků zařazují výrazy
jako: tiráž, editor, vydavatel, ilustrátor a správně je i užívají.
Mimořádně zajímavé a atraktivní pro děti jsou ilustrace knih I. Březinové, protože několik titulů autorka obohatila o ilustrace slavné Heleny Zmatlíkové, kterou i žáci prvních a druhých tříd neomylně poznali.
Jedinečnou výhodou tohoto milého setkání bylo, že paní Březinová
s sebou přivezla svá díla, která si děti za příznivé ceny mohly zakoupit, ale navíc jim je autorka osobně podepsala.
Co ale bylo historickým okamžikem pro naši školu a její žáky? Paní
Ivona Březinová nadšeně přijala nabídku pana ředitele a stala se patronkou nově zrekonstruované a postupně obnovované školní knihovny, jejíž kouzelné půdní prostory vybízejí ke čtení a fantazírování.
Těšíme se tak na příští setkání s autorkou, na její další literární počiny a spolupráci patronky s naší novou knihovnou, žáky a novou
knihovnicí.
Silvia Rovenská
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Divadlo Přemyslovci
K

dyž jsem zjistila, že budeme hrát divadelní představení s názvem Přemyslovci
pro tolik lidí, bála jsem se, že se mi budou
všichni smát a že to dočista zkazím. Ale
naštěstí to nikdo nepokazil. Jsem ráda, že
si všichni zahráli, jsem ráda, že si to všichni moc užili a jsem ráda, že se to všem
divákům líbilo. Byli tam učitelé, osmáci, rodiče a babičky i dědečkové. Všichni se náramně bavili. No, teda si to myslím, doufám!
Všichni dlouho tleskali, byl to báječný pocit.
Vystoupení se podařilo!
Antonie Mašková, 4. třída

D

obrý den, asi tušíte, jakou měl každý trému, když tam jsou skoro každého rodiče
nebo když tam je skoro celý učitelský sbor
a všichni osmáci. Ufff, už to máme za sebou. Bylo to fajn a navíc jsme si vydělali na
dobrovolném vstupném 1 550 korun. Skoro
neuvěřitelné. Tak zase někdy příště.
Lukáš Kocourek, 4. třída

T

ento rok jsme hráli divadlo Přemyslovci. Já jsem hrála Drahomíru, moc mě
to bavilo. Hráli všichni, někdo byl kulisák…
a tak dále. Za celou dobu jsme hráli tři představení. Zkoušek bylo několik, asi čtyři, vše
jsme vylepšovali. Bylo tam hodně chyb, ale
zlepšili jsme to. Naše trenérka byla učitelka
Ivana Staňková. Byla moc milá a jsem překvapená, že to s námi vydržela.
Kristýna Kuprová, 4. třída

P

ředstavení Přemyslovci bylo úžasné,
moc jsem si to užil. Scénář jsem napsal já a paní učitelka Ivana Staňková mi
pomohla opravit různé chyby a nedokonalosti. Byl to super pocit, když všichni tleskali. Představení bylo moc vtipné. Když jsme
hráli, bylo moc krásné ticho, takže jsme si
hru všichni moc užili.
Jan Sehnal, 4. třída

H

ru Přemyslovci hrála celá 4. třída. Hra
se nám moc povedla. Všem to moc šlo.
A ta dramaturgie, ta hudba, já to úplně
prožívala. A srandovní scény, to bylo prostě
super!
Tereza Hanušková, 4.třída

Ondrejov_4_2018.indd 13

12.12.2018 13:28:35

14

Z ONDŘEJOVSKÉ HVĚZDÁRNY

Objev z ondřejovské hvězdárny –
největší impaktní kráter na Zemi
je patrně pod ledem Antarktidy
„Studovali jsme Antarktidu pomocí moderních gravitačních dat už déle a již dříve jsme navrhli kandidátky na subglaciální sopky a jezera. Naše nynější výsledky podporují hypotézu o tom, že Wilkesova země obsahuje obří kráter / maskon. Tím jsme přispěli do celosvětové, asi 12 let trvající diskuse na toto téma. Objekt ve Wilkesově zemi je patrně největší kráter na této planetě a jediný dochovaný maskon. Potvrzujeme spekulace von Freseho a kolektivu, ale s novými
daty s přesností a rozlišovací schopností o dva řády větší, než měli oni k dispozici v r. 2006 z družicové mise GRACE.
Kráter o průměru asi 550 km je pod ledem východní Antarktidy ve Wilkesově zemi a má pokračování v jižní Austrálii,“
říká vedoucí výzkumného týmu profesor Jaroslav Klokočník.

N

a Zemi je potvrzeno přes 170 impaktních kráterů různých velikostí a stáří a kolem 600 objektů, které by krátery být mohly.
Největší je Vredefort v Jižní Africe o průměru asi 250 km. Velmi
populární je další velký kráter Chicxulub na severu Yukatánu spojovaný se zánikem dinosaurů na Zemi nebo Popigaj na Sibiři. Neměli bychom se tedy divit, kdyby některý z takových kráterů byl
i v Antarktidě a vzhledem k jejím současným podmínkám by byl
nejspíš přikrytý ledem.
Kráter s průměrem nad 500 km bývá označován jako pánev a mívá
středový maskon. Takové útvary známe na Měsíci, ale ne na Zemi.
A přece tu takový může být. Obří kráter ve Wilkesově zemi ve východní Antarktidě poprvé navrhl Schmidt v r. 1962, ale hladinu
zájmu rozvířil až von Frese a kol. z USA v roce 2006. Publikovali výsledky gravitačních anomálií odvozených z měření družice
GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment), které na tehdejší dobu byly pokrokem pro znalost gravitačního pole Antarktidy
a umožnily rozlišení na povrchu asi 200 km. Reakce kolegů na
Freseho článek byla ale spíše studenou sprchou a když si dnes

prohlížíme data, o která se Frese a kol. opírali, ani se nedivíme.
Studovali jsme Antarktidu pomocí moderních gravitačních dat už
déle a navrhli jsme kandidátky na subglaciální sopky a jezera.
K případnému kráteru ve Wilkesově zemi jsme ale přistupovali
s velkou obezřetností a nedůvěrou. Nevykazuje totiž v tíhových
anomáliích a druhých derivacích gravitačního potenciálu typické
znaky kráteru, pokud si neuvědomíme, že uprostřed je právě maskon s kladnými anomáliemi.
Pro naši analýzu jsme použili gravitačně-topograﬁcký model
SatGravRET2014. Ten (zjednodušeně řečeno) využívá data
z moderní gradientometrické družice GOCE (Gravity ﬁeld and
steady-state Ocean Circulation Explorer) a z topograﬁe podloží
Antarktidy, které je naším zrakům skryto a znalost o něm se získává pomocí radarů pronikajících ledem umístěných na letadlech.
Úspěch týmu profesora Jaroslava Klokočníka není jen v nových datech, ale v použití rozmanitých funkcí gravitačního potenciálu, tedy
nejen tíhových anomálií, jak je běžné. V tom je jeho světové prvenství – ať šlo o sopky nebo jezera v Antarktidě nebo teď o kráter.

Podzimní běh hvězdárnou
Již tradiční sportovní aktivita se opět letos vydařila.
Žáci ondřejovské školy změřili své síly v terénním běhu
parkem astronomického ústavu. Neběhalo se na čas,
ale rychlost určila pořadí závodníků v cíli. Počasí nám
přálo a atmosféru vám přiblíží fotograﬁe.
Nataša Škardová
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Průběh úplného zatmění Měsíce

Lednová obloha nás
do nového roku přivítá
zatměním Měsíce
V pondělí 21. ledna 2019 se za časných ranních hodin Měsíc ponoří na 1 hodinu a 2 minuty celým svým diskem do zemského stínu. Nastane tak úplné zatmění Měsíce.

M

ěsíc během zatmění z oblohy nezmizí, neboť se na jeho povrch
budou promítat odstíny pozemských červánků. Bude tedy mít neobvyklý
naoranžovělý, cihlově červený až hnědý
odstín. Tmavost Měsíce při jeho úplném zatmění je pokaždé jiná, kromě polohy Měsíce zemském stínu ji ovlivňuje aktuální stav
znečištění atmosféry; především po silných
sopečných erupcích může být Měsíc velmi
tmavý.
Zatmění Měsíce vzniká při průchodu našeho kosmického souseda zemským stínem.
Teoreticky by k úkazu mělo dojít pokaždé,
kdy je Měsíc v úplňku a nachází se v tu
dobu přesně na opačné straně oblohy než
Slunce. Do roka však nastanou maximálně
4 měsíční zatmění (počítáme-li i nevýrazná
polostínová zatmění). Je to způsobeno tím,
že dráha Měsíce je vůči rovině zemské
dráhy skloněna o přibližně 5° a zemský stín
na obloze pokrývá ve vzdálenosti Měsíce

Ondrejov_4_2018.indd 15

kruhovou plochu o úhlovém průměru jen
1,5°. Měsíc proto zemský stín častěji mine
a k žádnému zatmění nedojde.
Délka úplného zatmění závisí na tom, jak
daleko je Měsíc zrovna od Země a jakou
částí zemského stínu Měsíc prochází. Čím
blíže prochází u středu zemského stínu, tím
je zatmění delší. V případě nadcházejícího
úkazu se Měsíc do středu stínu neponoří, i tak ale fáze úplného zatmění potrvá
1 hodinu a 2 minuty.
Úkaz bude z Česka pozorovatelný v pondělí 21. ledna v časných ranních hodinách. Už krátce po 4:15 SEČ bude očima
patrné, jako by byl Měsíc z levého horního
okraje neobvykle tmavší. V té době již bude
probíhat polostínové zatmění a Měsíc se
bude pomalu přibližovat k neostré hranici
plného zemského stínu. Částečné zatmění
začne ve 4:34 SEČ. Postupné ponořování
celého úplňku do zemského stínu potrvá
přes hodinu, přičemž Měsíc bude ještě rela-

tivně vysoko nad západním obzorem. Úplné
zatmění začíná v 5:41 SELČ ve výšce asi
20°. Prakticky na opačné straně oblohy,
nízko nad jihovýchodem, bude v té době
vycházet dvojice jasných planet – Venuše
a Jupiter. Úplné zatmění končí v 6:43 SEČ
ve výšce necelých 10° nad obzorem a v té
době již začne pozvolna svítat. Další hodinu
pak Měsíc bude pomalu vystupovat ze stínu
a klesat k obzoru. Zapadne přibližně 8 minut po skončení částečného zatmění, tedy
krátce před 8. hodinou ranní, prakticky za
východu Slunce.
Další zatmění Měsíce pozorovatelné
z České republiky nastane v noci ze 16.
na 17. července 2019 a bude částečné.
Měsíc se při něm ocitne v zemském stínu
ze 65 procent svého průměru. Na další
úplné měsíční zatmění viditelné z našeho
území si budeme muset počkat více jak
6 a půl roku, nastane 7. září 2025.
Pavel Suchan
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Zlato pro Ondřejov
N

a mistrovství České republiky v Taekwon-Do, které se konalo 3. 11. 2018 v Říčanech vybojovali Ondřejovští sportovci
celkem 20 medailí. V kategoriích žáků vybojovali 2x zlatou medaili a jednu stříbrnou Vojtěch Malý, Tadeáš Petr 2x zlatou
a jednu bronzovou, zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili vybojoval Štěpán Petr, zlatou a stříbrnou medaili Jakub Papež, stříbrnou a bronzovou měli Tomáš Rous a Matěj Malý, bronz získal Tomáš Zíta a dvě bronzové medaile vybojovali Maxim Turčan
a Petr Padevět. V celé historii Taekwon-Do klubu SKC Ondřejov je toto zatím největší úspěch. Samozřejmě za redakci Ozvěn
a SKC gratulujeme a i si vážíme přístupu obce a konkrétně i pana starosty, který osobně poděkoval jak bojovníkům, tak i jejich
trenérovi, panu Machotovi a osobně i předal písemné poděkování a dárek pro oddíl. Palec nahoru!
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Vážení přátelé,
spoluobčané,
v období vánočních svátků a konce roku bývá zvykem, že
si lidé dávají dárky, přejí si vše dobré do dalších let a také
si děkují za vzájemnou pomoc a spolupráci.
A to je to, co bych chtěl připomenout a i osobně ve
vánočních Ozvěnách udělat.
Já osobně si velice vážím toho, že mohu svojí měrou přispět k budování a růstu SKC v Ondřejově, ale s pokorou
v srdci jsem si vědom toho, že bez lidí, kteří s SKC spolupracují a mnohdy ani nejsou moc vidět, by SKC prostě
nefungovalo.

V SKC je stále nabito
Nové pololetí se od září rozjelo tak, že už nenajdeme jedinou
volnou hodinu v tělocvičně a v malém sále a učebně lze ještě využít jen některé hodiny. Víkendy se také plní zajímavými akcemi
nejen organizovanými centrem, ale i ondřejovskými spolky a nově
i ve spolupráci s agenturou Harlekýn. Máme velkou radost, také
více práce, která ale celý tým SKC moc uspokojuje. Tradiční oddíly (Taekwod-Do, rokenrol, karate, box) sklízejí výrazné úspěchy
na soutěžích a další se předvedou na připravované Akademii.
V mnohých kurzech už není ani místo pro další zájemce a nové
kurzy se také dobře rozjely (Hip Hop, basketbal, přírodovědný kroužek), Honza Beránek učí děti na ﬂétnu, ukulele i kytaru už v sedmi
lekcích za sebou. Olga Šípková také vymýšlí, jak rozšířit nabídku
svých lekcí i pro další zájemce včetně mužů (nová lekce jógy v tělocvičně či horká novinka Deep Work (možná po zkušenostech
spíše Hard Work) cca jednou za měsíc. Jednoduše řečeno v SKC
si najde to své každý.
Bohumila Řešátková

Tak dovolte, abych aspoň tímto způsobem veřejně poděkoval lidem, kteří mnohdy nezištně i ve svém volném čase
a s ochotou pomáhají, spolupracují a dělají co je třeba.
Nemohu tady vyjmenovat všechny, to by Ozvěny měly
jednou tolik stránek a z nákladů na tisk by pan starosta
asi radost neměl.
Ale tímto tedy děkuji všem lektorům, učitelkám a učitelům,
kteří kroužky a oddíly a i školní klub a další aktivity vedou.
Jmenovitě bych rád především poděkoval kolegyni
B. Řešátkové za její veškerou energii i práci, kterou pro
SKC dělá, poděkování patří i obci a jejímu starostovi panu
Zámyslickému za podporu a spolupráci.
A pak jsou tady ti, kteří moc vidět nejsou, ale bez nich by
to fakt nešlo, pan Pavel Řezba s rodinou, pan F. Hnízdo
a jeho rodina, pan S. Stárek, Z. Štádler a všichni boxeři,
kteří nám pomáhají na mnohých akcích.
Již roky se aktivně zapojuje paní Jana Hejmová, Patricie
Hejmová, paní Marta Princová a určitě stojí za zmínku
nová generace, kluci Haišovi, Lucka Staňková a děvčata ze švihadel, jejich moderování každoroční Akademie
nemá chybu.
Těm které jsem třeba nechtěně opominul se omlouvám,
napravím příště.
Moc děkuji za SKC i osobně, velice si vážím toho, že mi
bylo dáno Vás všechny poznat a spolupracovat a přeji
všem hezké svátky, hodně úspěchů a pohody ve Vašich
životech a doufám, že takto společně budeme spolupracovat i v příštích letech.
Hynek Kašpar, SKC v Ondřejově

TŘEMBLATSKÉ
VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ
23. prosince 2018
se uskuteční tradiční předvánoční setkání
u místní zvoničky.

Akce se koná od 18 hodin.
Přijďte si na chvilku odpočinout od předvánočního
shonu a popovídat si se svými přáteli!
Všichni jsou srdečně vítáni.
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Dejte k Vánocům zážitky
Sportovně kulturní centrum v Ondřejově nabízí v novém roce hned tři akce, na které jsou vstupenky připraveny už
dnes. Na náměstí jsou dokonce dvě cukrárny, kde kromě sladkostí dostanete ke koupi i zážitek, a to právě na divadlo
a koncert. A kdybyste náhodou koupili přece jenom sladkosti a spolu s vánočním hodováním jich bylo moc, můžete
přebytečná kila ztratit na speciální akci „Spalujeme po Vánocích“.

Co všechno už je v kalendáři
v 1. čtvrtletí 2019?
5. 1. Spalujeme po Vánocích
19. 1. Ples fotbalistů
26. 1. SPIRITUÁL KVINTET
10. 2. Rukojmí bez rizika – divadelní představení
16. 2. Maškarní odpoledne pro děti
a maškarní ples pro dospěláky
9. 3. Setkání Baráčníků
16. 3. Ples hasičů
23. 3. Pravděpodobný termín Akademie
(bude upřesněno)
Krásné vánoční svátky v pohodě a zdraví s čilým
vstupem do nového roku vám přeje
Hynek Kašpar, Bohumila Řešátková a lektoři centra
www.skcvondrejove.cz

5. leden, 14–18 hodin
Čtyři hodiny si můžete zdravě zasportovat s Ditou Fuchsovou
a Bárou Valuchovou, lektorkami SKC na každoroční, novoroční akci Spalujeme po Vánocích. Hodinou intenzivního cvičení
spálíte 10 deka cukroví. Program je tentokrát naplněn „hubnoucí“
jógou, Port de Bras, protažením, masírováním i harmonizačním
dechovým zklidněním, pro začátečníky i pokročilé. Zvážit můžete
i účast na jednotlivých lekcích.

Přihlášky a více info na vybalancovane@gmail.com
(Dita) a barborasourkova@seznam.cz (Bára).

26. leden, 19.30 hodin
Již podruhé přijede do Ondřejova legendární folková skupina Spirituál kvintet, která má rovněž velký koncert v Obecním
domě v Praze. Právě v SKC v Ondřejově je taková atmosféra,
která mnoho diváků strhne ke zpěvu těch nejoblíbenějších „spirituálovských“ pecek. Předprodej vstupenek v Cukrárně svatého
Ondřeje.

10. únor od 19 hodin
Jste zváni na divadelní představení Rukojmí bez rizika v obsazení vynikajících herců, jakými jsou Václav Vydra, Jan Šťastný,
Svatopluk Skopal a další. Francouzská komedie Alaina Reynaud
Fourtona, s kriminální příchutí o pytli uloupených peněz, který
dokáže oživit nejen sebevraha, ale také policii.
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Choceradská 62, www.skcvondrejove.cz, skcvondrejove@seznam.cz, 777 668 212

V pondělí dne 12. 11. 2018
zemřela paní Vlasta Moravcová,

KONCERT legendární folkové skupiny SPIRITUÁL KVINTETU.
Předprodej od 24. 11. 2018 v Cukrárně sv. Ondřeje na náměstí,
hromadné objednávky on-line na www.skcvondrejove.cz.
Cena 280,- Kč, na místě 350,- Kč, dobrý vánoční dárek.

dlouholetá předsedkyně spolku Srdíčko, vozíčkáři Kolín. Přes 20 let nezištně pracovala
pro své blízké, mimo jiné v padesátých letech
minulého století pracovala jako děvečka na
komunisty znárodněných majetcích její rodiny, od devadesátých let dávala zdevastované
majetky znovu dohromady a celou zbývající
kapacitu svého života věnovala svým bližním,
vozíčkářům a tělesně postiženým. I přes
svoji těžkou a nakonec smrtící nemoc byla
vždycky pomocnicí a podporou svým bližním.
V Ondřejově za jejího vedení proběhly tři
plesy vozíčkářů. Bylo mi velikou ctí, že jsem
mohl s paní Moravcovou osobně spolupracovat a to nejen v Ondřejově, ale i při dalších
jejích aktivitách. Přes všechny těžkosti se
kterými se musela v životě vyrovnat, zůstala vždy velkou dámou a já osobně si velmi
vážím toho, že jsem ji mohl v životě potkat
a spolupracovat s ní. Fotografie je z předávání Andělů a Ondřejovských plesů.
Hynek Kašpar

Zkrácená pravidla pro zveřejňování příspěvků
UZÁVĚRKA PRO DALŠÍ ČÍSLO OZVĚN JE 25. 2. 2019.
Příspěvky zasílejte na adresu redakce.ozvenyondrejov@gmail.com.
Výjimečně lze příspěvek odevzdat na podatelně OÚ. Texty příspěvků zasílejte ve standardním formátu .doc, docx. Nevkládejte
do textu fotograﬁe a graﬁcké materiály, tyto musí být dodány jako samostatné soubory, ve formátech .jpg, .tiff, případně .pdf.
Fotograﬁe musí vyhovovat požadavkům pro tisk.
VZHLEDEM K OMEZENÉMU ROZSAHU ČASOPISU JE LIMITOVÁN I ROZSAH PŘÍSPĚVKŮ.
Organizace města, spolky a sdružení – max. 1 strana A4 textu – 5000 znaků
Občané a ostatní přispěvatelé – max. 30 řádek textu – 2500 znaků
(písmo Times New Roman, velikost 12, okraje normální, řádkování 1, zarovnání vlevo)
Delší příspěvky je možné zveřejnit jedině po dohodě s redakcí, případně bude autor vyzván ke zkrácení příspěvku.
Za správnost a věcnost údajů v příspěvku plně odpovídá autor externího příspěvku.
Přednost při uveřejňování mají příspěvky týkající se aktuálního dění ve městě.
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OSLAVY 100 LET REPUBLIKY
Módní přehlídka
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