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SLOVO STAROSTY

Vážení čtenáři,
setkáváme se zde opět po delší době,
COVID-19 ovlivnil v naší zemi snad všechno, vydání Ozvěn nevyjímaje.
Život nás všech byl do značné míry pandemií
ovlivněn, byli jsme nuceni postupně uzavřít
základní a mateřskou školu i Sportovně kulturní centrum. Významně byl omezen provoz
obecního úřadu, pracovníci údržby byli vytíženi všemožnými činnostmi a jejich standardní
práce tak musela jít stranou. Podobně na tom
byly pracovnice obecního úřadu, zpracovávaly
seznamy seniorů a dobrovolníků, prověřovaly
možnosti nákupu různého materiálu (kterého
byl opravdu nedostatek), obsluhovaly speciální telefonní linku, připravovaly informační
materiály, do kterých jsme se snažili umístit
podstatné informace ze změti různých nařízení a doporučení... V několika vlnách se
nám podařilo nakoupit ochranné pomůcky
a dezinfekci, vše naši pracovníci museli dovézt
z různých koutů republiky, pak například vyrobit stáčecí zařízení a dezinfekci z tisícilitrové
nádoby dávkovat do lahví.
Zásah do provozu základní i mateřské školy byl
velmi významný, všichni se však s touto situací
dokázali skvěle vyrovnat (samozřejmě způsobem a v rozsahu, který umožnila státní omezení). Všichni jsme byli nuceni komunikovat
na dálku, setkali se s tím žáci a učitelé obou
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škol, rada obce absolvovala několik důležitých
jednání prostřednictvím telekonference.
Mimo jiných omezení jsme byli nuceni
odložit Vítání občánků a Ondřejovské
slavnosti, věřím, že obě akce bude možné
uspořádat po prázdninách.
Úžasné bylo v této době chování mnoha
lidí, například šikovné švadlenky šily a distribuovaly roušky, další lidé se hlásili jako
dobrovolníci a následně zajišťovali například nákupy základních potřeb a léků pro
seniory. Bylo to opravdu úžasné, ze všech
byla cítit obrovská sounáležitost a snaha
pomoci. Nebudu zde nikoho jmenovat, ale
skutečně všem, kteří se do pomoci zapojili
VELMI DĚKUJI. Stejně tak děkuji všem občanům za trpělivost a pochopení, se kterými všechna omezující opatření přijali.
Pandemie naštěstí neměla zásadní vliv na
stavební ﬁrmu, která prováděla rekonstrukci komunikace na náměstí, opravu se tak
podařilo provést v dohodnutém termínu.
Před vypuknutím pandemie zastupitelstvo
stanovilo výši poplatku za svoz odpadu, je
mi jasné, že zdražení je velmi nepříjemné,
ale bohužel náklady na likvidaci odpadu
velmi rychle stoupají, tomuto tématu se věnuje ve svém článku kolega na jiném místě
Ozvěn. Pokračovaly přípravy stavby ČOV
v Turkovicích, snažíme se vypořádat s připomínkami ministerstva školství k projektu
nové školy, krajským úřadem byl schválen
návrh územního plánu a může proběhnout
veřejné projednání. Bohužel musíme v letošním roce počítat s významným propadem
příjmů obecního rozpočtu. Za poslední roky
se nám podařilo nějaké ﬁnance naspořit,
a tak se pokusíme zabezpečit, aby zásadní
investiční akce nemusely být zastaveny.
Věřím, že se postupně vracíme k normálnímu způsobu života, byť následky pandemie
budeme pociťovat ještě velmi dlouho. Všem
přeji co nejpohodovější prázdniny, načerpání nových sil a zejména pevné zdraví.
Vladimír Zámyslický

O mimořádné
události není
letos nouze

T

urkovická hasičská jednotka vyjížděla
letos už ke 13 mimořádným událostem.
9x se jednalo o zásah na spadlé stromy,
2x o technickou pomoc a 2x o planý poplach. 9 událostí se odehrálo v Turkovicích, 2 v Ondřejově, 1 v Třemblatech
a 1 v Lensedlích. Z výše uvedeného je
patrné, že nejvíce nás zaměstnávalo větrné počasí v únoru, které způsobilo velké
problémy i v tak malé místní části.
V rámci zásahové činnosti jsme byli připraveni i na zásahy s přítomností infekce
COVID-19. Naše jednotka je již několik let
vybavena i pro tyto typy zásahů a tak nedostatek ochranných prostředků na trhu nám
nečinil žádné potíže – využili jsme vlastních zásob. Naštěstí se nákaza nerozšířila
a nezasáhla naši obec, takže jsme nemuseli u takové události zasahovat. I tak se
jednalo o složité a náročné období, museli
jsme přijmout, podobně jako všichni, opatření nejen k zamezení šíření koronaviru,
ale také zajistit, aby se případně nákaza
nerozšířila mezi členy jednotky.
Kromě zásahové činnosti jsme na žádost
starosty obce zalévali 93 nově vysázených
stromků v Turkovicích, o které se budeme starat dlouhodobě. Tradičně pečujeme
o turkovickou veřejnou zeleň, sekáme trávu
nejen na dětském a sportovním hřišti, ale
také v prostoru křižovatky a kontejnerů na
separovaný sběr odpadu. Absolvovali jsme
technické prohlídky našich zásahových automobilů. Možná se to zdá jako formalita,
ale věřte, že nejen technika stará přes 35 let
potřebuje řádnou přípravu. Letos nás kromě
brzd na Tatře potrápil také ﬁltr pevných částic
na výrazně mladším vozidle VW Transporter.
Požární zbrojnici udržujeme v rámci možností, letos už jsme stihli opravit část obvodového
pláště. Postupně provádíme zákonem předepsané revize a kontroly. Vyhovět u tak staré budovy všem legislativním požadavkům je
doslova nemožné, ze všech sil se snažíme
alespoň o co největší eliminaci rizik.
I přes to, že jste nás neměli možnost potkat
při obvyklých příležitostech, jako je pálení čarodějnic, úklid Turkovic nebo Den dětí (akce
byly zrušeny v souladu s požadavky karantény), tak bych vás chtěl ujistit, že jsme tu stále připraveni vám pomoci, pokud to budete
potřebovat. Přeji vám však, abychom se setkávali raději při neformálních příležitostech.
Josef Brabec, velitel jednotky
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Jak dál s odpady v naší obci
Co se děje?
Po dlouhých letech stability se situace v odpadovém hospodářství
začíná dramaticky měnit. Hlavním důvodem je nařízení Evropské
unie o nakládání s odpady, které mimo jiné stanovuje úroveň
třídění odpadů do roku 2030 a současně stanovuje poplatky
za skládkování směsného komunálního odpadu (černé popelnice – SKO). Pro rok 2019 byl stanoven minimální limit 35 %
podílu separovaného odpadu (papír, plast, sklo, bioodpad). Obec
Ondřejov se pohybuje okolo 28 %, Což znamená, že stanovený
limit jsme nesplnili a z této skutečnosti vyplyne i další zvýšení
nákladů. Minimální podíl separovaného odpadu se každý rok
zvyšuje, v roce 2020 je limit 45 % a ten pak postupně roste až
do roku 2027, kdy má dosáhnout 75 %. Stejně tak stoupá poplatek za skládkování SKO, z dnešních 500 Kč až na 1 850 Kč
za tunu v roce 2029. Aby toho nebylo málo, tak i svozové ﬁrmy
zvyšují ceny za své služby, v roce 2019 to bylo o 30 %, v roce
2020 o dalších 7 %. Za této situace je jasné, že poplatek za likvidaci odpadu bude v následujících letech stoupat. Jen pro
dokreslení současné situace doplňuji, že Obec Ondřejov doplácela
ze svého rozpočtu na odpadové hospodářství v roce 2019 částku
1 300 000 Kč, což je samozřejmě dlouhodobě neakceptovatelný
a neudržitelný stav.

Co s tím děláme?
Obec Ondřejov v této souvislosti přijímá řadu opatření za účelem
snížení nákladů na likvidaci odpadů, za účelem zvýšení míry separace a za účelem snížení objemu SKO.
Prvním z nich je zavedení 14denního svozu namísto týdenního. Menší četnost svozů nám zajistí lepší cenu za likvidaci SKO
a též sníží počet nevyvážených anebo polovičně naplněných popelnic oproti dnešnímu stavu.
Druhým opatřením je zmenšení objemu popelnice v základní
ceně poplatku. Reagujeme tak i na četné připomínky občanů, že
předplacený objem popelnice nevyužijí a stačí jim menší. Nyní tedy
taková možnost je. Nelze si ale objednat nesmyslně malý objem,
toto jsme opět limitovali podobně jako tomu bylo dosud, nechceme,
aby občané likvidovali pod tlakem nízké ceny odpad nelegálně.
Komu základní objem stačit nebude, může si připlatit a získat tak objem navíc. Příplatek respektuje náklady, které obec
s danou službou nese.
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Třetím opatřením je zrušení černých kontejnerů 1 100 l v hnízdech pro separovaný odpad. V těchto kontejnerech končí velmi
často odpad osob, které nejsou poplatníky nebo odpad, který tam
nemá co dělat – stavební odpad, bioodpad apod. V této souvislosti
upozorňujeme občany, kteří nemají dnes popelnici a likvidují
odpad prostřednictvím těchto kontejnerů, že si mohou zakoupit svoji vlastní popelnici nebo při platbě poplatku za odpad
požádat na obecním úřadě o popelnici svozové ﬁrmy, kterou
dostanou do pronájmu. Všichni poplatníci, kteří jsou na trasách
svozů mohou mít popelnici. Kontejnery 1 100 l zůstanou ve vybraných chatových oblastech a na vybraných místech, kde jejich
nasazení dává smysl a budou určeny jen pro poplatníky v daných
oblastech. Odlehlé chatové oblasti a chaty mimo trasy svozu budou
řešeny pomocí pytlů 110 l obdobně, jako v minulých letech.
Čtvrté opatření bude zavedení odběrů pytlů na SKO od občanů a chatařů, kteří nemají popelnice nebo 1 100 l kontejner
v dosahu.
Pátým opatřením je zvýšení poplatku formou obecně závazné
vyhlášky na jednoho poplatníka na 950 Kč pro rok 2020.
! Při platbě poplatku dobře zvažte, jak velký objem popelnice
potřebujete. Pokud jste zvyklí na týdenní svoz, uvědomte si
prosím, že nyní budeme odpad svážet jen 1x za 14 dní nebo
1x měsíčně, proto si i podle toho nadimenzujte velikost popelnice (120 l, 240 l) a četnost svozu (14denní, měsíční). Pokud
budete potřebovat jinou popelnici, nahlaste změnu při platbě
poplatku na obecním úřadě!
Další opatření připravujeme na rok 2021. Požádali jsme o dotaci ve
výši 1,8 mil. Kč na nádoby (popelnice) a díky nim bychom chtěli zavést
separovaný sběr přímo od vašich domácností. Připravujeme též svoz
bioodpadu prostřednictvím domovních nádob na bioodpad. V současné době se účastníme společně s dalšími obcemi soutěže v rámci
Regionu jih na výběr dodavatele služeb pro svoz a likvidaci odpadů.

Jak můžete pomoci vy?
Chovejte se tak, aby po vás zbylo co nejméně odpadu a pokud
už nějaký zbyde, tak jej důkladně vytřiďte. Objednejte si takovou
popelnici na SKO, kterou při dané frekvenci svozů naplníte. Do
popelnice na SKO dávejte jen to, co nejde vytřídit jinam. Zejména
se vyvarujte ukládání bioodpadu do popelnice na SKO – to je v tuto
chvíli největší problém.
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INFORMACE O LIKVIDACI ODPADU
KAŽDÝ OBČAN JE POVINEN TŘÍDIT ODPAD
Podle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích činí sazba poplatku 950 Kč. Poplatek platí každá fyzická
osoba, která má v obci trvalý pobyt a každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby:
1) Popelnice o obsahu 120 litrů nebo 240 litrů slouží k ukládání zbytkového odpadu. Jejich svoz je zajišťován v intervalu
1x za 14 dní (120 l, 240 l – kalendářní lichý týden ve čtvrtek)
a 1x měsíčně (120 l – první čtvrtek v měsíci). Popelnice jsou
občanům bezplatně zapůjčeny svozovou ﬁrmou. Občané si je
mohou objednat a vyzvednout na obecním úřadě. V případě výměny poškozené popelnice je nutno vrátit poškozenou popelnici
na obecní úřad při výměně za novou. Občané mohou místo popelnic zapůjčených svozovou ﬁrmou používat za stejných podmínek i vlastní nádoby o objemu 120 nebo 240 litrů, které splňují
technické podmínky vyžadované svozovou ﬁrmou.

velkoobjemového odpadu obec oznamuje v dostatečném časovém
předstihu obvyklým způsobem.

2) Černé plastové kontejnery o objemu 1 100 litrů pro ukládání
zbytkového odpadu jsou rozmístěné na určených stanovištích
vyhlášených radou obce. U bytových domů se používají místo popelnic. V chatových lokalitách mohou být umístěny jen v určitém
období nebo v určitých termínech, které vyhlašuje rada obce.

10) Kontejnery na textil jsou rozmístěny po celý rok na určených
stanovištích vyhlášených radou obce.

3) Plastové pytle slouží pouze pro majitele rekreačních objektů
v určených lokalitách k ukládání zbytkového odpadu. Jejich
svoz je zajišťován v pravidelných intervalech vyhlášených radou
obce.
4) Barevné plastové kontejnery o objemu 1 100 litrů na tříděný
odpad (sklo, plasty, nápojové kartony a papír) jsou rozmístěné
po celý rok na určených stanovištích vyhlášených radou obce.
Kartonové krabice umisťované do kontejneru je nutné z důvodu úspory místa vždy rozřezat na dílčí kusy!
Sváží se: papír (modrý kontejner) – každý čtvrtek
plast (žlutý kontejner) – každé pondělí a čtvrtek
sklo (zelený kontejner/zvon) – první středa v měsíci

9) Bioodpad – je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např. údržbou veřejné zeleně, sekáním trávy, sběrem
listí a spadaného ovoce a také při přípravě pokrmů (zbytky pečiva a obilovin, ovoce a zeleniny). Bioodpad je možné likvidovat
v Kompostárně ve Struhařově, provozní doba je uvedena na
www.struharov.cz Majitelé chatových objektů v katastru Ondřejov,
Třemblat a Turkovice obdrží na vyžádání na obecním úřadě potvrzení o možnosti vývozu bioodpadu do Kompostárny Struhařov.

11) Likvidace elektroodpadu je možná v průběhu celého roku
Elektroodpad menších rozměrů lze i nadále odkládat do speciální popelnice umístěné ve vestibulu obecního úřadu.
Elektroodpad (např. pračky, myčky, ledničky, televize, počítače,
akumulátory, baterie, žárovky a zářivky) je možno v průběhu roku
ukládat vedle hasičské zbrojnice v Třemblatech.
12) Stavební odpad včetně stavebního odpadu obsahujícího nebezpečné látky + izolační materiály. Likvidaci stavební suti, eternitu,
azbestu, stavebního polystyrenu, lepenky, asfaltu, cihel apod. je občan povinen zajistit na vlastní náklady.
Povolení k likvidaci v našem okolí má např. společnost Marius
Pedersen a.s. (www.mariuspedersen.cz), AHV ekologický servis
(www.ahv.cz), Sběrný dvůr města Mnichovice (www.mnichovice.info).
Odvoz lze také objednat u Honc Autodoprava, Kaliště 8,
www.auto-kovo.cz

5) Šedé popelnice na kovy jsou rozmístěny po celý rok na určených stanovištích vyhlášených radou obce. Sváží se každý třetí
čtvrtek.
6) Jedlé oleje a tuky se ukládají v uzavřené PET lahvi (ne v jiné
nádobě nebo ve skle) na víko černé popelnice. Při svozu směsného komunálního odpadu bude PET lahev s olejem přebrána a odvezena.
7) Mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně svozovou ﬁrmou. Termín a místo
odevzdání nebezpečného odpadu obec oznamuje v dostatečném
časovém předstihu obvyklým způsobem.
8) Kontejner na velkoobjemový odpad je zajišťován minimálně
dvakrát ročně svozovou ﬁrmou. Termín a místo odevzdání
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Patří sem:
+ Vyřazené oblečení
+ Párová obuv
+ Prostěradla
+ Povlečení
+ Záclony, závěsy
+ Plyšové hračky

Nepatří sem:
- Špinavý nebo vlhký textil
- Nepárová obuv
- Jakýkoliv jiný odpad

Nepatří sem:
- Motorové oleje
- Mazací oleje

TEXTIL
Charitativní sbírka

JEDLÉ OLEJE A TUKY
PET lahev k černé popelnici

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

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

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

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

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

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

MALÉ ELEKTRO
Popelnice na úřadě

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

SKLO
Bílé a zelené nádoby

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

PLAST
Žluté nádoby

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

PAPÍR
Modré nádoby

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

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

NEBEZPEČNÝ ODPAD
2x ročně kontejner
Pneumatiky a elektro

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

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

SMĚSNÝ ODPAD
Černé nádoby

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

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

OBJEMNÝ ODPAD
2x ročně kontejner

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

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

BIO – Kompostéry
Hnědé popelnice

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

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

STAVEBNÍ ODPAD
občan zajistí sám na vlastní
náklady

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

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

KOVY
Šedé nádoby
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Volné pobíhání psů
Volné pobíhání psů je často probírané téma, hlavně mezi majiteli psů, vlastníky pozemků a uživateli honitby. V intravilánu
obce toto upravují obecně závazné vyhlášky, které si každá
obec stanovuje sama.

V

Tesco pomohlo
Třemblatským hasičům
Zlepšení zázemí v klubovně mladých hasičů – tak zněl projekt,
který byl poslán do programu „Tesco – vy rozhodujete, my
pomáháme“.

C

ílem bylo uspět a získat v hlasování ﬁnanční prostředky na
výměnu oken a dveří v klubovně a vytvořit dětem odpovídající
zázemí během zimního období. V současné době jsou v hasičárně
velká okna z 50. let minulého století, která netěsní a nejdou dovřít.
V zimním období je obtížné udržet teplo v místnosti při pořádání
pravidelných schůzek a děti musí v klubovně sedět v bundách.
Tento náš projekt byl nakonec v Tesco regionu Říčan, Čerčan
a Dolních Břežan vybrán mezi tři úspěšné, které bojovali hlasováním nakupujících o ﬁnanční příspěvek. Nakonec jsme uspěli
na druhém místě (o pouhých 100 hlasů nám uteklo místo první)
a získali tím částku 16 000 Kč na výměnu oken v hasičárně. Ještě
čekáme na vyjádření MŠMT, kam jsme posílali taktéž žádost o dotaci na rekonstrukci. Pokud i v této žádosti uspějeme, budeme mít
nová okna do konce prázdnin hotová s minimální vlastní ﬁnanční
spoluúčastí. Samozřejmě rozpočet byl o něco vyšší, museli jsme
ho upravit o bourání starých výplní a zednické začištění, jež se
budou muset udělat brigádně a také vypustit nové dveře, jelikož
jsme v letošním roce přišli o spoustu akcí, na kterých bychom mohli
utržit další ﬁnance.
Kateřina Preislerová
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lastníci psů nebo osoby, kterým byl pes svěřen, anebo mají
psa v dočasném držení, jsou povinni zajistit, aby se psi pohybovali na veřejném prostranství pouze na vodítku tak, aby neohrožovali majetek, životní prostředí nebo životy a zdraví lidí.
Polní a lesní pozemky uznané orgánem státní správy myslivosti
jako honební tvoří honitbu. Ostatní pozemky jsou nehonební. Za
honební se považují i polní a lesní cesty a účelové pozemní komunikace procházející honitbou. Povinnosti vlastníků psů v honitbě
určuje paragraf 8 až 10 zákona č. 449/2001 o myslivosti. Znění paragrafu 10 přímo zakazuje vlastníkům psů a hospodářských zvířat
nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv majitele nebo vedoucího. Výjimkou jsou lovečtí psi s průkazem lovecké upotřebitelnosti,
kteří se používají při naháňkách na nahánění zvěře a dohledávky
a dosledy zraněné zvěře při výkonu práva myslivosti. Majitelé psů
si neuvědomují, že pokud pes pobíhá volně a není na vodítku, porušují tímto svým chováním zákon o myslivosti, který plašit a rušit
zvěř, zejména v době hnízdění, kladení mláďat ale i zimního strádání zakazuje. Názor majitelů psů, že mohou v přírodě provádět
venčení nebo výcvik psů jak se jim zlíbí je naprosto mylný a proto
i z neznalosti zákona nebo z úmyslu toto porušení zákona může
být řešeno jako přestupek orgánem státní správy myslivosti.

Ve zvlášť kritickém období v roce např. v zimě, může vést toto rušení
a stresování zvěře psy k útrapám, nemocem a úhynu. Další takové
období je také doba březosti samic, kdy při fyzické námaze může
snadno dojít k vyčerpání nebo zranění a tím i ztrátám na zvěři. Na
jaře od března, v dubnu, květnu a červnu, kdy dochází ke kladení
mláďat, probíhá další kritické období, které je zvláště citlivé na volné
pobíhaní psů v přírodě. Něco jiného je prohánění luk a travin lovecky
upotřebitelnými psy před senosečí, kdy zemědělec tuto činnost předem musí nahlásit a psi vyhánějí a zavětřují tyto plochy za účelem
minimálních ztrát usmrcení zvěře při sklizni sena.
Další problematikou rušení a stresování zvířat v přírodě je
víkendové ježdění po lesních a polních cestách, ale i po polích
terénními motocykly a čtyřkolkami, které probíhá téměř po celý rok
a policie se tímto fenoménem vůbec nezabývá. Lidé mohou svým
chováním v přírodě pomoci aspoň malou měrou k obnově lesů
a přírody, která bude vinou kalamitních náletů kůrovce intenzivní
pomoc nutně potřebovat několik desítek let.
Prosíme všechny majitele a vůdce psů, aby respektovali zákonem
stanovené zásady chování a pohybu psů a jiných hospodářských
zvířat ve volné přírodě.
Václav Pác, starosta HS Ondřejov – Zvánovice

11/06/2020 21:37:04

7

ZE ŽIVOTA ONDŘEJOVA, TŘEMBLAT A TURKOVIC

Činnost HS
Ondřejov – Zvánovice v r. 2019–2020
Členové honebního výboru HS Ondřejov se scházeli každé čtvrtletí, před členskou schůzí myslivců HS Ondřejov
a zajišťovali organizačně úkoly dané státní správou a celoroční péči o zvěř a myslivecká zařízení. Jako každý rok bylo
zajištěno dostatek soli k lizu, ovsa, pšenice, obilního odpadu a píce pro přikrmování zvěře v době zimního strádání.

L

etošní průběh zimy byl mimořádně mírný oproti předchozím
zimám, ale přesto na polích osetých řepkou olejkou očekáváme, že k úhynům hlavně srnčí zvěře jako každoročně dojde.
Na úhynu se také významně podílí střety motorových vozidel se
zvěří.
V odstřelu černé zvěře úspěšně plníme nařízení státní správy
myslivosti a přiblížíme se k odstřelu černé jako v minulém roce,
kdy bylo uloveno 179 ks a letos do konce února jsme ulovili přes
180 ks divočáků.
Na odlovu černé se podílí jen asi třetina myslivců HS a těm je třeba
poděkovat za významný ﬁnanční dotační přínos pro HS. Za tyto
peníze jsme zakoupili chladicí box, který je podle nařízení státní
veterinární správy povinný pro uskladnění střelené zvěře do doby
než jsou vyšetřeny vzorky.
Tento chladicí box máme smluvně umístěn na pozemku OÚ
Zvánovice pod MŠ, kde postavíme se souhlasem OÚ Zvánovice
přístřešek, a umístíme zde i mrazák. Tímto také patří velké poděkování zastupitelstvu obce Zvánovice, se kterým spolupracujeme
také při akcích jako je Dětský den a Myslivecký den, který měl velký
ohlas a návštěvnost cca 350 lidí. Byly uskutečněny i přednášky pro
mateřskou školu v Ondřejově.
Z kynologických akcí tradičně jako každý rok ve spolupráci s OMS
Praha – venkov jsme pořádali v Ondřejově u Sv. Trojice již 7. výcvikový víkend klubu slovenských kopovů, zkoušky z vyhánění spárkaté zvěře, barvářské zkoušky honičů a barvářské zkoušky, o které
byl velký zájem od vůdců psů loveckých plemen, jež tyto zkoušky
absolvují pro získání lovecké upotřebitelnosti.
Také byly v průběhu roku organizovány brigády na sběr kamene
na polích, likvidace starých oplocenek, jarní úklid okolo silnic
procházejících honitbou od Třemblat až po Ondřejov a likvidace
černé skládky v obci Třemblat. V únoru jsme pořádali Poslední
leč s bohatou mysliveckou tombolou. Jako každý rok jsme oseli myslivecká políčka, na která jsme dostali od Krajského úřadu
dotaci.
I tento rok nám zastupitelstvo OÚ Ondřejov přispělo částkou
13 000 Kč na ekologii, za kterou bylo zakoupeno 40 ks bažantích
slepic a 5 kohoutů pro oživení populace bažantí zvěře v naší honitbě.
Závěrem děkuji jménem HS Ondřejov zastupitelstvu OÚ Ondřejov
za příspěvek na činnost HS a zastupitelstvu OÚ Zvánovice za
možnost pronájmu místa na kolnu pro chladicí box a mrazák.
Spolupráce zastupitelstva Ondřejova a Zvánovic si velice vážíme
a doufáme, že budeme i v dalších letech spolupracovat k oboustranné spokojenosti na úseku ochrany přírody i v kulturní oblasti
v regionu obou obcí.
S pozdravem ,,Lovu zdar“
Václav Pác, starosta HS Ondřejov – Zvánovice
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Spolupráce předškoláků
s prvními třídami jako důležitý
start školní docházky
Mnozí z nás si uvědomují, jak moc důležitý je start předškolního dítěte v základní škole. Ale aby byl start úspěšný,
musí děti pociťovat ke škole vřelý vztah. A aby vřelý vztah mohly pociťovat, musí prostředí základní školy znát.

I. třída

II. třída

iž v předchozích letech děti z předškolní třídy navštěvovaly
první třídu. Tato zkušenost má dlouhou historii, ale v posledních dvou letech se spolupráce velmi prohloubila. Děti
ze třídy Vážek navštěvují první třídy a základní školu při různých
příležitostech, jakými jsou například Toulky přírodou s názvem
svátek sv. Lucie, maškarní průvod, čarodějnický rej. Zároveň žáci
prvních tříd připravují dětem z mateřské školy „Dětský den“ na
Starém hřišti, většinou formou sportovních disciplín. Velmi si vážím
dlouhodobé spolupráce s paní učitelkou ze základní školy Hankou
Schwarzovou.
Letošním velmi zajímavým počinem byla vernisáž obrázků dětí ze
třídy Vážek, kam se také přišla podívat ředitelka Základní školy
bratří Fričů Ondřejov, paní Eva Štosová, paní učitelky z prvního
stupně základní školy a další významní hosté. Děti představily
své práce, zazpívaly a zahrály na ﬂétnu. Potom všem představily své vesmírné obrázky a formou arteﬁletiky ukázaly, že se umí
i dobře vyjadřovat. Arteﬁletika je způsob práce s výtvarným dílem
a zároveň forma společné komunikace. Za vernisáží a projektem
„Vesmír očima dětí“ stojí pan Petr Kabáth a Pavel Suchan, kteří
přišli s tímto nápadem. Velmi si vážím, že se vernisáže zúčastnilo velké množství spoluobčanů, pedagogů, rodičů a dalších přátel mateřské školy, včetně pana starosty Vladimíra Zámyslického
a pana Vladimíra Karase, ředitele hvězdárny.
V době pandemie letos neproběhl Dětský den, který pro nás pořádali žáci prvních tříd, jak byly děti z mateřské školy zvyklé. Pevně
věřím, že v příštím roce na tuto tradici navážeme a již nyní se tě-

ším na spolupráci s paní učitelkou, která převezme štafetu a bude
s dětmi pracovat v první třídě. Držíme jí palce, aby se jí s našimi
Vážkami líbilo stejně tak, jako nám.
Na základě spolupráce se základní školou a dalšími osobami
a osobnostmi mají děti velikou šanci zahájit úspěšný start do
první třídy. Držme jim palce, aby se jim ve škole dařilo.
Za mateřskou školu
ředitelka Romana Brilová

J
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ŠKAMNA V ČASE KORONY
Že se děje něco neobvyklého, to jsme všichni zaznamenávali již od přelomu roku.
Že to však život nás všech zasáhne s takovou razancí, to asi čekal málokdo.

B

ěhem pár dní jsme byli nuceni přijmout fakt, že byla zavřena škola, že
smíme ven jen v nejnutnějších případech, nemůžeme navštívit své příbuzné
a přátele, či se musíme vyrovnat s novými
pracovními výzvami v podobě home ofﬁce,
případně přijmout skutečnost, že nemůžeme pracovat vůbec.
Ve světle všech těchto dramatických změn
bylo zrušení plánovaných akcí Spolku
Škamna jen malou kapkou v moři. To ale neznamená, že nás jejich zrušení, především
zrušení letošního jubilejního 10. školního
plesu nemrzelo!
Kreativita členů našeho spolku ale pracovala
na plné obrátky i v čase karantény. Během
krátké doby tak vznikla akce „Velikonoční
koleda jinak“. Vyzvali jsme děti a jejich rodiče, aby pomocí velikonočních motivů namalovaných na kartonech vyzdobili stromy
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na náměstí a podél silnice na Turkovice.
Jistě, byla to akce svým dosahem velmi
malá, ale v době, kdy jsme nesměli téměř
nic a nikam, to bylo vítané rozptýlení.
Ve stejném období jsme také s vděčností
vzpomínali na vše, co jsme mohli bez jakýchkoli omezení uspořádat v minulých
letech. Jaké štěstí, že bylo Československo
založeno již v roce 1918 a pan Masaryk nečekal o dva roky déle! Jen díky tomu jsme
měli krásnou oslavu výročí 100 let republiky!
S napětím jsme sledovali nejen vývoj pandemie samotné, ale následně i uvolňování
všech zavedených opatření.
Nakonec jsme se dočkali. Všechna omezení se postupně zmířňují a nás moc těší,
že jsme se mohli vrhnout do přípravy první
akce po pandemii. Na svůj poslední školní
rok na základní škole deváťáci jistě nikdy
nezapomenou. Snad nejen kvůli pandemii,

ale také proto, že se jejich letošní šerpování odehraje na velmi netradičním a překrásném místě: na schodišti „u Lva“ před
slavnostním portálem Hvězdárny Ondřejov.
Již nyní bychom rádi poděkovali vedení
Astronomického ústavu AV za vstřícnost při
organizování této události!
Teď už můžeme jen doufat, že nám bude
počasí přát alespoň v jeden ze zvolených
možných termínů. Deváťáci se tedy se zdejší
základní školou slavnostně rozloučí v pátek
19. června (případně v pondělí 22. června).
Po prázdninách se snad děti vrátí do
školních lavic, život do starých kolejí
a s ním se opět naplno rozběhne činnost
našeho spolku.
Budeme se na vás těšit na některé z našich
tradičních akcí!
Za Spolek Škamna Ondřejov,
Marie Foltánková a Hana Schwarzová
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Novinky
ze školy
P

o dlouhých deseti týdnech od uzavření
škol se naše škola částečně otevřela
nejdříve pro žáky devátých tříd, žáky
1. stupně a nyní i pro žáky 2. stupně. Ano,
možnost docházky do školy tady je, ale „normální“ škola to opravdu není, nebude a ani
být nemůže. Podmínky, za kterých mohou
žáci pobývat ve školních skupinách, jsou
stanoveny jakýmsi Manuálem MŠMT s primárním cílem ochrany zdraví. Pro žáky ani
učitele nejsou podmínky úplně příjemné (povinné nošení roušek, rozestupy mezi žáky
min. 2 metry, neměnné skupiny o maximálně
15 dětech z různých tříd a ročníků, častá
dezinfekce rukou, zákaz opustit areál školy,
který se naštěstí zmírnil).Přesto se všichni ve
škole snažíme i za těchto podmínek fungovat co nejlépe s vyhlídkou na lepší časy.

školy, který požádal vedení školy o možnost
o zahradu pečovat. Chci se touto cestou
podělit o to, jakou „formu“ žádosti tento žák
zvolil a zároveň vyjádřit radost nad tím, jak
samostatné a pracovité žáky naše škola má.

Jak vypadá „škola doma“
S uzavřením škol jsme neskončili se školní
výukou, naopak žáci, rodiče a učitelé se
přesunuli do „online školy“. Společně jsme
zvládli počáteční chaos a nástrahy digitálního
světa. Aplikace Microsoft Teams, kterou jsme
pro domácí vzdělávání zvolili ještě v březnu,

se ukázala jako výborná volba a umožnila
propojit děti, učitele i rodiče. Jsem přesvědčena, že kromě znalostí z jednotlivých předmětů se většina žáků doma naučila i opravdové
životní dovednosti – být zodpovědný za svou
práci, zorganizovat si svůj čas, zvládnout
vypracování domácích úkolů, ale také být
včas na „hodině“ a domluvit se se svými
učiteli a spolužáky i bez fyzické přítomnosti.
Naše „online škola“ ukázala opravdu velkou
spolupráci mezi školou a rodinou. Vážím si
otevřenosti a důvěry, která mezi rodiči a učiteli panuje. A jsem potěšena z mnoha reakcí
rodičů, které mi zasílají, a ve kterých škole
a učitelům vyjadřují důvěru.
Vím, že řada dětí by chtěla do školy za svými spolužáky i učiteli. Toto však bohužel
nyní ve škole není možné. Pevně věřím,
že ta naše škola, tak, jak jsme na ni zvyklí
a jak ji máme rádi, na nás čeká v září.
Možná s přísnější hygienou, ale snad bez
takto striktních opatření.
Děkuji všem učitelům, rodičům a dětem za
jejich práci a za to, jak skvěle všichni tuto
nastalou situaci zvládáme.
Mgr. Eva Štosová, ředitelka školy

Jak to dnes ve škole vypadá
Děti jsou rozdělené do skupinek v počtu, který
umožňuje velikost našich tříd. V mnoha případech jich může být ve třídě maximálně osm,
jinde až dvanáct. Plní stejné úkoly, které učitelé zadávají i dětem na doma. V lavicích mohou
být bez roušek, při volném pohybu nebo při
hře však musí mít roušky nasazené. Ve škole
jsou přítomni třídní učitelé pouze pro ty nejmenší – v prvních a druhých třídách. Ostatní
třídní učitelé zabezpečují výuku na dálku tak,
aby byla pro všechny žáky – nejen pro ty ve
škole, ale i doma. Na žáky 2. stupně čekají
od pondělí 3 dny nabité konzultacemi s učiteli
všech vyučovacích předmětů po celý den.

Pohyb mimo areál školy
Důležité je zmínit, že nově mohou školní
skupiny i mimo areál školy, to znamená,
že děti můžou na vycházku a nemusí se
celou dobu pohybovat jen ve třídě nebo na
dvorku. Ještě do minulého týdne platil zákaz
opustit areál školy. Proto školní zahrada,
kterou škole k užívání zapůjčila obec, nebyla upravována pro možnost venkovní výuky
a úprava byla odložena na září. Stavu školní
zahrady si všiml jeden z žáků páté třídy naší
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Milí čtenáři,
musím přiznat, že tentokrát nebylo vůbec lehké vybrat téma, o které bych se
s vámi ráda podělila. Mým původním záměrem bylo vybrat jakoukoliv pozitivní
událost, která by nás „pohladila po duši“. Bohužel se mi, kromě několika velmi
stručných zápisů, nepodařilo v kronice obce Ondřejov najít obsáhlejší popis
nějaké významné události, která by upevnila naši víru v to, že brzy bude lépe.
A tak jsem se rozhodla v časové nouzi, navázat na článek pana Igora Valníčka
věnovaný vrchu Pecný. Tentokrát je to ale historický pohled zaměřený rovněž
i na sousední vrch Manda, tak jak ho popisují záznamy kroniky v roce 1928
respektive 1936.

Rok 1928
Borovým lesem zarostlý vrch ve výměře osm
jiter koupil za 1800 zlatých od Ondřejovské
obce Dr. Josef Jan Frič, továrník a astronom z Prahy výslovně k účelům vědeckým.
Nový majitel vybudoval zde vzácné dílo
jak po stránce astronomické, tak v celkové
úpravě vrchu. Dne 1. září 1928 odevzdal
pan továrník Dr. J. Frič svoji hvězdárnu
i s příslušnými budovami a pozemky darem
Karlově univerzitě v Praze. Žel, že nynější
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správa státní hvězdárny veškerý volný přístup na Mandu obecenstvu zamezila.

Rok 1936, Triangulační věž
Stavbu triangulační věže na vrchu Pecným
(kóta 546) provedla ﬁrma Ing. Brázdil
a Dr. Jež nákladem státním. Věž jest oproti bývalé dřevěné důkladně stavěná z cihel
a betonu, má mohutné betonové základy
a je 16 metrů vysoká. Uvnitř má samostatný
stojan v podobě továrního komínu pro mě-

řičské přístroje. Točité betonové schody jsou
zasazeny do vnější stěny a středního stojanu
se nedotýkají. S věže jest jedinečný pohled
na panorama středních Čech. Naskýtá se
zde úchvatná podívaná nejen do Posázaví,
nýbrž daleko do Českomoravské Vysočiny,
dále pak k západu Jílovsko, severněji Říp,
Radobyl, Hradčany, přes Českobrodsko se
rýsují Krkonoše, vrch Ždánický aj. Jest si
jen přáti, by návštěvníkům Ondřejova byla
návštěva věže umožněna. Bylo by to jakési
odškodné za uzavření vrchu Mandy, jenž
býval kdysi majetkem Ondřejovské obce.
Jest pochopitelné, že my Ondřejovští, myslíme-li na ponurý Pecný, vždy se nám před
očima vynořují obrysy, jeho parádnější sestry, vrchu Mandy. Bývalý zdejší pan řídící
učitel Jan Pešek slučuje oba kopce ve své
písni: „Pode vrchy Pecným, Mandou – ode
větrů chráněná – leží naše domověnka – Ondřejovem nazvaná!“
V roce 1843 byl na Mandě postaven památník v podobě kamenného kříže s nápisem latinským a staročeským: „Památník
zraněným kříže swatého zdobený ke cti
pluku akademického w roce 1800 z Prahy
do Budějovic proti Frankům, wlasti naši
zhoubným wpádem hrozícím, spěchajícího,
postavil v roce 1843 Wáclav Horáček, tehdáž tého pluku aud., chtěwši bojowati pro
krále mileného, pro milenou vlast.“
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Hvězdárna se opět otevírá veřejnosti
Prohlídky pro veřejnost se na hvězdárně opět zahájí od července. Až do konce září tak bude možné hvězdárnu navštívit
každou sobotu, neděli a o státním svátku v termínech 10, 13 a 16 hodin. Prohlídky začínají v Muzeu Vojtěcha Šafaříka,
kde najdete nejen pokladnu, ale i průvodce. Dozvíte se o historii ondřejovské hvězdárny a o současném výzkumu,
který se zde provádí. Podíváte se do historických kopulí a projdete areál, abyste se z návštěvnické galerie podívali
na Perkův dalekohled, největší dalekohled v České republice. Prohlídky se konají za každého počasí, při dešti to
ale samozřejmě není nic extra, za vydatného horka také ne. Tak výběr počasí pro návštěvu necháme na vás.

Na co se můžeme těšit
na obloze v létě
V prázdninových měsících budou obloze kralovat dvě největší planety Sluneční
soustavy – Jupiter a Saturn a také Mléčná
dráha. V červenci obě planety projdou tzv.
opozicí se Sluncem, a tak budou pozorovatelné po celou noc. Obě planety budou
v průběhu léta dost blízko u sebe a zároveň
nedaleko Mléčné dráhy, což se znovu stane
až v roce 2079. Počkat si také můžeme
na pěkná setkání s Měsícem – 9. června,
6. července, 1., 2., 28. a 29 srpna. V pozdějších hodinách se bude rovněž objevovat
pozvolna se zjasňující planeta Mars (v létě
již nepřehlédnutelná), která v říjnu dosáhne
velice výrazné opozice se Sluncem.
Nejznámější meteorický roj roku – Perseidy – se sice v roce 2020 netěší nejlepším
pozorovacím podmínkám, ale ujít si ho
nenechte. Už proto, že jeho pozorování je
ze všech meteorických rojů nejpříjemnější
– léto vám svými teplotami dovolí lehnout si
ve spacáku pod širák a dívat se. Maximum
roje, za nímž stojí kometa 109P Swift-Tutlle
a které s sebou nese připomenutí přes
1760 let staré nespravedlnosti (nespravedlivou a krutou popravu svatého Vavřince),
vychází v roce 2020 na odpolední hodiny
12. srpna, tedy ještě v době denního světla. Měsíční fáze připadá na zhruba den po
poslední čtvrti. Náš soused tedy bude svým
svitem rušit vysoko nad obzorem v druhých
polovinách nocí 11./12. a 12./13. srpna,
kdy má smysl roj pozorovat pro výšku radiantu v souhvězdí Persea nejvíce. Nebude tak možné spatřit ty nejslabší meteory,
ale v obou nocích se zejména mezi půlnocí
a 4. hodinou ranní rozzáří každou hodinu
několik desítek výrazných (a někdy opravdu jasných) meteorů. Měsíc v souhvězdí
Býka bude v nocích maxima vycházet
okolo půlnoci, obklopený dvojicí kup Hyády a Plejády. Nad jihem se bude vyjímat
zjasňující planeta Mars a severovýchod
nasvítí jasná jitřenka v podobě planety
Venuše, která se po jarní viditelnosti na
večerním nebi přehoupne na ranní oblohu.
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Meteorický roj Perseidy zachycený na Kolonickém sedle, Slovensko.

Foto: Petr Horálek
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Z Ondřejova i z Jižní Ameriky
Není neobvyklou situací, že pozorovatel ovládá dva dalekohledy najednou.
A to dalekohledy, které jsou od sebe vzdálené 12 000 km. Jeden v kopuli
ondřejovské hvězdárny, a když se překrývá noc v Chile s tou naší, pak
i dalekohled na observatoři La Silla v poušti Atacama. Naše ondřejovské
dalekohledy využíváme na programy, ke kterým se hodí svými parametry
a zároveň pozorování umožňují pozorovací podmínky střední Evropy. K některým pozorováním ale využíváme také dalekohledy na Evropské jižní observatoři a pozorujeme s nimi objekty jižní oblohy pod naprosto tmavou
oblohou. Ovládáme je na dálku po internetu.

Tuhle československou vlajku, kterou vzal americký astronaut s českými a slovenskými předky Eugene Cernan v Apollu 17 v roce 1972 na Měsíc je dnes je umístěná na
ondřejovské hvězdárně a vy ji uvidíte při prohlídkách hvězdárny pro veřejnost.
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Nyní se k tomu přidává
další, mohli bychom
ho nazvat český lovec
exoplanet v Chile.
Hledání exoplanet a života mimo Sluneční
soustavu je žhavým tématem moderní
astrofyziky, za které byla v roce 2019
udělena část Nobelovy ceny za fyziku.
Astronomický ústav AV ČR je hlavním
řešitelem nového mezinárodního projektu PLATOSPec, který má za cíl instalaci
nového moderního spektrografu na dalekohled o průměru zrcadla 1,52 metru,
který se nachází na observatoři La Silla
v Chile. Projekt vede Dr. Petr Kabáth se
svým týmem skupiny výzkumu exoplanet
ve Stelárním oddělení a na projektu
spolupracují Prof. Artie Hatzes z observatoře Tautenburg v Německu a Prof.
Leonardo Vanzi z Pontiﬁca Universidad
Católica v Chile.
PLATOSPec bude monitorovat kandidáty
na exoplanety pomocí spektroskopie, a to
měřením přesných radiálních rychlostí,
tedy rychlostí, kterou se k nám hvězda
pohybuje právě kvůli tomu, že s planetou
obíhá kolem společného těžiště nacházejícího se mimo střed hvězdy. Radiální
rychlosti způsobené hmotností planet se
pohybují v řádech cm za sekundu pro
planety podobné Zemi, až po stovky metrů za sekundu pro velké plynné planety
hmotností podobné našemu Jupiteru.
PLATOSPec bude moci měřit radiální
rychlosti s přesností až kolem 3 m/s. Pomocí těchto měření bude možné charakterizovat plynné, ale i menší exoplanety
a měřit v kombinaci s daty z vesmírných
misí TESS a později PLATO jejich poloměry a hmotnosti. Díky těmto novým
měřením bude možné pochopit vývoj
a stavbu plynných obrů, ale také vybrat
slibné kandidáty na „druhou“ Zemi, které
bude nutné dále pozorovat většími dalekohledy, například z observatoře ESO
Paranal v Chile. Tento projekt bude českým příspěvkem vesmírné misi PLATO
(Evropská kosmická agentura), do které
Česká republika přistoupila v roce 2019
právě pod vedením vědců ze Stelárního oddělení. PLATOSpec však nebude
sloužit pouze k hledání a charakterizaci
exoplanet, ale také ke spektroskopickým
pozorováním hvězdných pulzací nebo
horkých hvězd a dalším astrofyzikálním
tématům.
Pavel Suchan
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JIŽ
PODESÁTÉ
v SKC!

Ahoj, jmenuji
se Irena
Pudíková
a jsem
keramička

K
B

ohemia Balet vystoupí v Ondřejovském SKC dne 28. 11.
2020 v 19 hodin. Je to po skoro třech letech další a zároveň
jubilejní desáté vystoupení tohoto souboru. Jen pro informaci, je
to soubor Taneční konzervatoře hlavního města Prahy, v němž
vystupují absolventi a studenti školy. Ke spolupráci se souborem
jsou zváni mladí i renomovaní domácí a zahraniční choreografové.
Za dobu své existence se soubor vyvinul v ambiciózní soubor mladých tanečníků, mnohdy laureátů mezinárodních soutěží. Představení Bohemia baletu se vyznačují nejen technickou vyspělostí,
ale přinášejí na scénu i radost a entuziasmus mladých tanečních
interpretů. Za dobu existence získal soubor několik ocenění a vytvořil mimořádné projekty i v profesionálním kontextu, vystupuje na
domácích i zahraničních scénách, je zván na festivaly a taneční
přehlídky (Německo, Francie, Slovensko, Polsko, USA, Japonsko,
Kolumbie, Portugalsko, Kambodža). Záběr repertoáru je velmi široký, zahrnuje jak ukázky klasického baletního odkazu, (slavná pas
de deux z baletu Korzár, Don Quichotte, Labutí jezero, Šípková
Růženka), tak současné choreograﬁcké kompozice i lidové tance
z Čech, Moravy, Slovenska. Všechny srdečně zveme a velice si
vážíme toho, že i světově známí umělci vystupují v Ondřejovském
SKC. Vstupenky budou v prodeji od září v kavárně SKC v Ondřejově a v oděvech na náměstí. Všichni jste srdečně zváni.

eramickému řemeslu se věnuji více jak 20 let. Začínala jsem
v malých keramických dílnách v Praze, kde jsem se naučila
různým technikám zdobení, glazování, modelování a všemu od
zpracování hlíny až po ﬁnální výrobek. Časem jsem začala tvořit výrobky na zakázku a s tím přišla i potřeba zařídit si svoji keramickou dílničku. Přání se mi splnilo a při plánování stavby rodinného domku se našel prostor pro tvoření z hlíny. Nejprve byla
dílnička využívaná mými dětmi a jejich kamarády z Turkovic, Ondřejova a blízkého okolí. Zájemců o tvoření z hlíny stále přibývalo,
začaly pravidelné kurzy pro děti, i dospělé. Dílničku si našly i školy
a školky jako cíl svých výletů. Jak rostl zájem o tvoření z hlíny, začala jsem nabízet pravidelné kurzy např. v Ondřejově v SKC, v MŠ
Beruška, ZŠ Mnichovice, Domácí škole v Hrusicích, ZŠ Kunice…
Poté co jsem absolvovala v Kohoutově rekvaliﬁkační kurz ,,točíř keramiky“ se rozšířila nabídka Turkovické dílny o možnost vyzkoušet si, jak
pod rukama z hroudy hlíny vzniká na hrnčířském kruhu například hrníček, miska, svícen... Je to proces, který vás pohltí, je to relax, kouzlo.
 A protože, život za Prahou je pestrý a je o setkávání ,,sousedů“ na
různých slavnostech (slavnosti Ondřejova, Jablečné slavnosti Strančice...), jarmarcích, vánočních trzích (Lensedský předadventní tržík),
ráda se přidám a k celkové atmosféře přispěji se stánkovým prodejem
svých výrobků pod značkou „Zápraží originální produkt“
Díky keramice jsem potkala spoustu zajímavých lidí z okolí,
s mnohými jsem se spřátelila a stali se mými kamarády a tím, že
Turkovice leží blízko Ondřejova, kde je i pestrá nabídka sportovního vyžití, se mi v tomto kraji žije moc hezky a život v Praze si už
nedokáži ani představit. Je tu vše co potřebuji, příroda, přátelé,
práce... a stále více si uvědomuji jaké mám štěstí, že můžu dělat
práci, která mě baví a trávit čas s lidmi, které mám ráda. Moc si
toho vážím a děkuji všem „Zápražákům“ za spoluvytváření přátelské atmosféry v našem regionu.
Mějme se tu i nadále krásně.
Irena Pudíková

Zkrácená pravidla pro zveřejňování příspěvků
UZÁVĚRKA PRO DALŠÍ ČÍSLO OZVĚN JE 15. 8. 2020
Příspěvky zasílejte na adresu redakce: ozvenyondrejov@gmail.com.
Výjimečně lze příspěvek odevzdat na podatelně OÚ.
Texty příspěvků zasílejte ve standardním formátu .doc, docx. Nevkládejte do textu
fotograﬁe a graﬁcké materiály, tyto musí být dodány jako samostatné soubory,
ve formátech .jpg, .tiff, případně .pdf. Fotograﬁe musí vyhovovat požadavkům pro tisk.
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Příměstské tábory v SKC o prázdninách,
program na další školní rok a koncert Malina Brothers

Kam s dětmi?
Na příměstský tábor do SKC
Už byste si rádi od svých ratolestí odpočinuli a hlavně jim dopřáli
aktivity s vrstevníky, o něž je ochudila dlouhá karanténa? Zeptejte
se svých dětí, jestli by chtěly strávit týden sportováním, vycházkami do přírody, fotografováním či dováděním na lezecké stěně.
Tedy samými prima aktivitami, které umožní příměstské tábory
v SKC v Ondřejově. Podobně si několik desítek dětí z Ondřejova
a okolí užilo loňské a předloňské běhy příměstských táborů, což je
vidět třeba i na fotkách z uplynulých ročníků.

Boulderingová stěna

Tělocvična

Letos připravujeme celkem pět turnusů, 13.–17. července,
20.–24. července, 27.–31. července, 3.–8. srpna a 10.–14. srpna, každý je svým zaměřením trochu jiný. Jeden připravuje lektorka, která vede v SKC kurzy rokenrolu, druhý lektorka kurzů
angličtiny a poslední termín srpna bude věnován józe pro děti
a výuce fotografování třeba na mobil.
Cenu se nám pro letošní rok podařilo stanovit na 4 000 korun za
dvě děti z rodiny a 2 450 korun za jedno dítě. V této částce je
zahrnutý program, vedení dvou lektorek na skupinu dvaceti dětí,
dvě svačiny, oběd a pitný režim. Věk dětí příliš neomezujeme,
měli by mít aspoň šest a maximálně čtrnáct let. Pokud se některý týden nenaplní, bude zrušen a nahlášeným zájemcům se
nabídne jiný termín nebo vrátí peníze. A naopak – kdo své potomky dřív přihlásí, ten má větší šanci, že se na tábor dostanou.
Všechny další informace vám sdělí Hynek Kašpar, který už
úspěšně zorganizoval předchozí dva ročníky. Spojení na něho je
777 668 212, hynekkaspar@seznam.cz.
Nedlouho po posledním turnusu příměstských táborů v SKC se děti
pomalu budou chystat na další školní rok a spolu s rodiči budou řešit,
jaké mimoškolní aktivity si vyberou. Opět se nabízí pestrá nabídka
kurzů v SKC, program bude víceméně stejný, jako ve školním roce
2019/2020. Kurzy připravujeme na všechny dny v týdnu, do velké
tělocvičny, do baletního sálu a učebny, aktivity pro děti i aktivity
pro dospělé, kurzy sportovní, taneční, zdravotní, výtvarné, hudební
i jazykové.
Ve velké tělocvičně je zánovní boulderingová stěna, pro kterou
SKC hledá častější využití. Mohou si ji pronajmout jednotlivci i kolektivy na jednorázové akce a pokud se najde lektor pro aktivity na
této lezecké stěně, rádi otevřeme nový kurz pro děti či dospělé.

Bohemia balet
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Josef Malina

Mažoretky v SKC
17. října
v SKC
Malina
Brothers

Od února běží v SKC kurz pro mažoretky s Terkou Šeblovou. Lekce
jsou v pondělí ve velkém sále dvě, v 15.00 a v 16.00 hod. Jsou pro
všechny od 4 do 15 let. Na programu bývá taneční průprava, základy
gymnastiky a baletu, pochodový krok a práce s hůlkou. Noví zájemci
se stále mohou hlásit na skcvondrejove@seznam.cz.

H

udebníci z Malina Brothers s velkým úspěchem vystoupili
v SKC Ondřejov už několikrát. Letos připravujeme jejich koncert na sobotu 17. října.
Josef Malina vzpomíná: „Když nás Hynek Kašpar poprvé pozval,
vůbec jsem nevěděl, kde Ondřejov leží a měl matný pocit, že je tam
nějaká hvězdárna. O to větší bylo mé překvapení, když na nás čekal
plný sál nadšených lidí! Prý takhle u vás chodí i na balet. Někdy podléhám lehké beznaději, když si uvědomím, jak otevřeně se projevuje
nekulturnost a nekultivovanost našich reprezentantů. Setkání s lidmi
po našich koncertech mě vždycky trochu uklidní a povzbudí, že ještě
není všechno ztraceno.“
Zeptali jsme se Josefa Maliny, zda jsou za úspěchem jeho a jeho
bratrů více vlohy, talent, to, co nám bylo naděleno do kolíbky,
nebo trénink a práce.
„Myslím, že u nás bráchů nastala šťastná kombinace několika faktorů. Vlohy rozvíjené nenásilně v náchodské lidušce (tak se říkalo
„Lidové škole umění“, poznámka redakce), romantika venkova
odkud všichni pocházíme a dnes opět žijeme, muzikanti – vzory,
mezi kterými se odmala pohybujeme, no a postupně nějaká píle,
tedy hlavně Luboše a Pavla. Ti zažili dril na vojenské hudební škole
v Roudnici nad Labem. Všichni jsme šli nějak přirozeně za hlasem
svého srdce – muzikou. Já pochopil, že chci dělat muziku, až když
jsem se vyučil elektrikářem a v devatenácti se rozhodl jít ještě dál
studovat do Prahy na konzervatoř Jaroslava Ježka. Jisté je, že nám
všem studium určitě pomohlo. Ve škole se naučíte systematickému
cvičení, teorii, ale cit a talent si musíte přinést.“
Lístky na koncert Malina Brothers 17. října budou v prodeji
v kavárně Pohoda v SKC a v prodejně oděvů na náměstí 9. května v Ondřejově, otevírací doba 8.15–16.00 hodin kromě pondělí.
Další kulturní akcí, kterou v SKC chystáme, je tradiční vystoupení
Bohemia baletu.
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