OZVĚNY
Časopis pro obyvatele Ondřejova, Třemblat a Turkovic

OBSAH

ČÍSLO 1

|

DUBEN 2016

Slovo starosty ........................................................................................................... 2
Ze života Ondřejova, Třemblat a Turkovic ...................................................... 3–5
Informace o procesu pořízení nového územního plánu Čištění, kontroly a revize spalinových
cest (komínů) Rok 2015 pohledem hasičů z Ondřejova Hasiči Třemblat přináší zprávy
o činnosti dětského družstva a dospělých v roce 2015 Rok 2015 u hasičů v Turkovicích Činnost

Honebního společenstva Ondřejov – Zvánovice v roce 2015

Okénko do historie.................................................................................................. 6
Kdo přišel s nápadem vytvořit pamětní knihu?  Pohled do ondřejovské minulosti

ECHO ze školy...................................................................................................... 7–8
Mám rád návraty… Krtek zahradníkem Zápis do 1. třídy
Předškoláci se na zápisu setkali s astronautem! Zájmový kroužek

Z ondřejovské hvězdárny ....................................................................................... 9
Kalendář akcí................................................................................................... 10–11

Ondrejov 01_2016.indd 1

4/6/2016 9:37:25 AM

2

Pane starosto, byl jste zvolen v průběhu
volebního období. Nastoupil jste takříkajíc „do rozjetého vlaku“. Jak je pro vás
tato situace těžká?
Samozřejmě nikdy není jednoduché začít
s novou profesí a funkce starosty se, myslím,
za profesi považovat dá a to profesi s velmi
širokým záběrem. Přestože mám určité zkušenosti s prací ve veřejné správě, nových
věcí je mnoho. Zároveň, jak sama říkáte, je
to nástup do rozjetého vlaku, kdy je třeba
zajistit, aby nebyl negativně ovlivněn chod
obecního úřadu, nezastavila se příprava
projektů, a probíhající projekty byly zdárně
dokončeny. Musím připomenout, že mi v nasedání do tohoto vlaku velmi pomáhají pracovnice OÚ, radní a někteří zastupitelé.
Rozhodl jste se, že funkci starosty budete
vykonávat společně se svou profesí. Určitě
to bude náročné. Máte představu, jak obě
„práce“ sladíte? Jaká je Vaše profese?
Co se týče mé profese, tak více než 26 let
pracuji v oblasti požární ochrany. Zde jsem
postupně prošel různými pozicemi od funkce hasiče po velitelská a vedoucí místa na
různých úrovních. Přibližně před pěti lety
jsem se vrátil zpět do výjezdové jednotky.
Samozřejmě není jednoduché ze dne na
den ukončit zaměstnání. V současné době
pracuji v takovém režimu, kdy mám každý
měsíc zhruba 20 volných dní, které nyní
věnuji „starostování“. Věřím, že vše půjde
skloubit a zvládnout. Nemám ambici být
někým, kdo všemu rozumí, vše rozhoduje
a vše zařídí nejlépe. Chci spolupracovat
s každým, kdo má zájem pro obec něco
udělat, a jsem velmi rád, že za krátkou
dobu, kdy „starostuji“, jsem se setkal již
s několika takovými lidmi. Zároveň jsme si
v rámci obecní rady rozdělili úseky, kterými se jednotliví radní budou zabývat, a já
věřím, že nám tato spolupráce bude do budoucna dobře fungovat.

SLOVO STAROSTY

dřejova. Podílel jste se v minulosti na
veřejném životě? A pokud ano, jakým
způsobem?
Zmiňujete se o mé znalosti prostředí Ondřejova a Třemblat. Ano, je pravda, že tyto
části obce znám dobře, ale rozhodně to
neznamená, že bych měl v plánu je jakkoliv upřednostňovat před Turkovicemi. Od
narození žiji v Třemblatech, od dětských
let jsem členem místního dobrovolného
hasičského sboru (dnes již spíš pasivním),
ale ta léta, zážitky a lidé se nedají zapomenout.
V Ondřejově od dětství sportuji. Zejména
jsem se pohyboval v prostředí ondřejovského fotbalu. Postupem času jsem se začal
věnovat trénování dětí a s jednou generací
jsem prošel až do dospělé kategorie. Postupně jsem se ocitl i v prostředí „funkcionářském“ a dnes jsem již pár let předsedou
fotbalového oddílu a členem hlavního výboru místní tělovýchovné jednoty.
S čím byste chtěl začít? V čem vidíte
priority?
Odpověď na tuto otázku by zasloužila několik stran Ozvěn. Pokusím se ve stručnosti
popsat alespoň některé.
Samozřejmostí by měla být dobrá komunikace s občany obce a to oběma směry. Zjednodušeně řečeno to znamená, že
jednak se musí samospráva obce zajímat
o názory, problémy a potřeby občanů,
a zároveň informovat občany o tom, co se
připravuje, co právě probíhá, co se podařilo a nepodařilo. První vlaštovkou by mohlo
být právě znovuoživení Ozvěn, které budou
vycházet čtvrtletně a jejichž skladba bude
plně v režii redakční rady. Také by dle mého
názoru bylo vhodné pro lepší informovanost
občanů více využívat obecní webové
stránky, kde prostor ke zlepšení, myslím,
je. Tato vzájemná komunikace by měla být
i základem pro plánování rozvoje obce. To
samozřejmě předpokládá i určitou aktivitu
ze strany občanů, kteří mohou zatím s obcí
komunikovat jen prostřednictvím osadních
výborů nebo přímo zastupitelů.
Proto, aby komunikace dobře fungovala, je
nezbytné mít mezi občany a samosprávou
vyvážený vztah. Každý občan musí být

PŘIPRAVUJEME:
40 let září Slunce v Kletečné
Slavnosti Ondřeje z Dubé
Vítáme konec školního roku
Spolková činnost

Určitě je pro vás výhodou, že dobře
znáte místní prostředí Třemblat a On-
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...a další

ve vztahu k obci rovnocenným partnerem
a obec v tomto vztahu nesmí zneužívat
svého postavení. Zároveň je pro mě nepřijatelné, aby obec neměla stejný přístup
ke všem svým občanům, nesmí vnímat některé občany jako „důležitější“ a jiné jako
„méně důležité“.
Co se týká priorit, tak v nejbližší době musíme dotáhnout do konce některé záležitosti,
jako je například dokončení stavebních
řízení a kolaudace některých částí kanalizace. Dál nás v nejbližší době čeká rekonstrukce střechy a odvlhčení školní budovy. Rádi bychom také dokončili některé
úpravy školní kuchyně. Pracujeme na
přípravách k podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci a výstavbu některých úseků
chodníků v Choceradské a Pražské ulici
v Ondřejově. Rozsah oprav bude samozřejmě záviset na tom, jak budeme v přidělení
dotace úspěšní. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace. Dalším
velkým úkolem bude zajištění dostatečné
kapacity základní školy.
Z dlouhodobého hlediska je podle mne
nezbytné, abychom rozvoj obce plánovali,
a měli tak představu o potřebnosti jednotlivých zamýšlených projektů, o termínech
jejich realizace atd.
Rozdělaných projektů je mnoho. Vybral
byste ty, ve kterých budete pokračovat?
Dokončit bych chtěl všechny rozjeté investiční akce. Nebylo by racionální některé
akce ukončovat. Z projektů, ve kterých chci
pokračovat, resp. je zahájit, musím zmínit
alespoň dva.
Jedním je zajištění dostatečné kapacity
v ZŠ. V současné době mapujeme potřebnou kapacitu, a to jak v krátkodobém,
tak i v dlouhodobém časovém horizontu.
Pak bude muset následovat rozhodnutí, jakým způsobem budeme potřebné navýšení
kapacity řešit.
Druhou oblastí, která trápí nejen mě, jsou
opravy a výstavba chodníků a komunikací. Jak jsem již říkal v předchozí odpovědi,
v současné době zpracováváme podklady
pro podání žádosti o dotaci na opravu asi
kilometrového úseku chodníků v Ondřejově.
V přípravě dalších oprav a výstavby budeme
pokračovat ve všech částech obce.
Co byste rád vzkázal občanům?
Jeden můj vzkaz zazněl v jedné z předchozích odpovědí. Nastínil jsem, na jakých zásadách se budu já i celý obecní úřad snažit
fungovat.
Občany bych rád požádal, aby si všímali, co
se kolem nich děje, a aby se svou obcí žili.
Připravila Vratislava Vomáčková
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Informace o procesu
pořízení nového
územního plánu
Jsme ve fázi pořízení zadání, tzn., že zadání je již vyvěšeno na úřední desce a bylo
odesláno všem dotčeným orgánům.
Po 30 dnech budeme znát připomínky,
požadavky a stanoviska a zadání by mohlo
být v dubnu schváleno zastupitelstvem.
Následuje krok zpracování návrhu územního plánu, kde jsme se zpracovatelem
domluveni na neoﬁciálním představení koncepce návrhu již ve fázi rozpracovanosti.
Toto představení koncepce občanům
předpokládáme v měsíci květnu. Vzhledem k tomu, že do té doby znovu nevyjdou
Ozvěny, sledujte, prosím, webové stránky
obce (www.obecondrejov.cz), kde vás budeme s dostatečným předstihem informovat
o místě a čase setkání. Na tomto neoﬁciálním setkání budete moci vznést dotazy
k územnímu plánu, informovat se o koncepci rozvoje naší obce a získat další informace
od zpracovatele. Toto projednání není veřejným projednáním podle zákona, proto
se nebudou podávat žádné připomínky
nebo námitky. Pro občany je to ale ideální
možnost si se zpracovatelem osobně vyřešit některé problémy v území a hledat
řešení dříve, než se budou projednávat
s dotčenými orgány a krajským úřadem.
V rámci procesu pořízení pak bude následovat společné jednání s dotčenými orgány a později veřejné projednání s občany
podle zákona, kde bude možné podávat
písemnou formou připomínky a námitky.
Věříme, že toto neoﬁciální projednání se
zpracovatelem předejde komplikacím v konečné fázi řešení územního plánu.
Mgr. Vladimír Zámyslický, starosta

Čištění, kontroly
a revize spalinových cest
(komínů)
S platností od 1. ledna 2016 se znovu
změnila legislativa týkající se povinnosti
revizí, kontrol a čištění spalinových cest.
Nutnost jejich provádění byla povýšena
na úroveň zákona, a to zapracováním do
novely Požárního zákona č.133/1985 Sb.
v aktualizovaném znění. Problematiky komínů se týkají § 43-47, postihů za neplnění potom § 76-79. O 29 dní později vyšla
ve sbírce zákonů prováděcí vyhláška číslo
34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Výše uvedené předpisy představují pro
majitele nemovitostí značnou změnu po-
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vinností. Popis plného rozsahu změn je
nad rámec tohoto příspěvku, nicméně každý provozovatel spalinové cesty by si je měl
prostudovat.
Základním principem zákona tedy je, že:
– revize, kontroly a čištění se týkají všech
spalinových cest od všech spotřebičů
bez ohledu na palivo, pouze s výjimkou
podokenních topidel WAW.
– neplnění této povinnosti se považuje za
porušení zákona a může být pokutováno
(např. pro fyzické osoby do 10.000,– Kč).
Prováděcí vyhláška zachovává v principu
podobné termíny kontrol jako dříve platné
Nařízení vlády 91/2010 Sb, nicméně i zde
je několik podstatných změn týkajících se
například rekreačních objektů, plynových
kotlů, nepoužívaných komínů a podobně.
Co je tedy praktickou zákonnou povinností
občanů a ﬁrem?
Nikoliv bezduchý nákup jakéhosi papíru
od potulného všeuměla, ale aktivní činnost
směřující k zabránění vzniku požáru, poškození zdraví osob a zvířat (otrava spalinami)
a poškození majetku. Zajištění provedení
revize, kontroly a čištění spalinové cesty se
považuje za splnění preventivní povinnosti
v oblasti požární ochrany.
Je tedy chybou domnívat se, že vlastnictví samotného dokladu o revizi, kontrole
nebo čištění je dostačující. Podstatnější je,
zda skutečně a jak byly předepsané práce
provedeny. Pakliže tedy majitel nemovitosti umožní, aby byl vydán doklad např.
o pravidelné roční kontrole, ale kontrola fakticky provedena nebyla, riskuje nejen svůj
majetek, ale i zdraví. Samozřejmě může
v případě otravy nebo požáru svalovat vinu
na kominíka, ovšem výsledek je minimálně
nejistý a získání ztracených ﬁnančních
prostředků ještě nejistější.
Je proto vhodnější orientovat se na podstatu věci, tj. objednat si kominíka, který skutečně odvede dobrou práci a spalinovou
cestu vyčistí a zkontroluje, což reálně minimalizuje možnost následných problémů.
Pokud do objektu dochází stále tentýž kominík pravidelně, jakékoliv riziko se ještě
více snižuje.
Provoz spotřebičů paliv napojených na
spalinovou cestu je jedním z nejrizikovějších zařízení v jakékoliv stavbě.
Každý rok je několik tisíc požárů a několik
stovek otrav. Některé jsou lehčí, některé
fatální. Jedno ale mají všichni postižení
bez výjimky společné, a to je donekonečna opakovaný argument: „Proč nám to
nikdo neřekl?“
Ing. Waltr Sodomka
revizní technik spalinových cest
MESSY s.r.o. – dodavatel komínů

Rok 2015 pohledem
hasičů z Ondřejova
Náš rok 2015 začal stejně jako ten minulý
plesem, který se vydařil. V březnu jsme se
zúčastnili školení velitelů strojníků okrsku 2,
které se konalo na Přední Labské.
Jako každý rok jsme pro vás připravili pálení čarodějnic na horním hřišti a hned
za týden už jsme pomáhali s přípravou
Slavností májů.
V červnu jsme byli s naší technikou a vybavením na dětském dnu, kde jsme předvedli ukázku hašení a jako každý rok jsme
pro děti udělali pěnu. Po prázdninách jsme
uspořádali memoriál Jirky Kulhánka, na
který přijely sbory z okolí.
Na Vánoce jsme pro vás nazdobili vánoční
strom na náměstí a uspořádali slavnostní
rozsvícení. Děti ze školičky Ivety Zadákové
nám k tomu zazpívaly koledy. Byl i svařák
a něco sladkého do pusy. Doufáme, že
tato tradice bude v Ondřejově pokračovat
i v dalších letech.
Poslední akci, kterou jsme před Vánocemi
připravili, bylo rozdávání Betlémského světla, které nám přivezli hasiči z letiště Praha
– Ruzyň, kam Betlémské světlo spolu se
skauty přiletělo přímo z Betléma.
Rok 2015 nám připravil také vážnější věci.
Hasiči Ondřejova vyjížděli k 36 zásahům
na pomoc lidem v nouzi a musím říct, že
tento rok nás vůbec nešetřil. Zasahovali
jsme u 21 požárů, 11 technických pomocí, 1 dopravní nehodě a také jsme vyjeli
důvodů tří planých poplachů. Ze začátku roku jsme vyjížděli na spadlé stromy
a k dopravní nehodě. Koncem března hořela chata v Kalištích, kde jsme zasahovali
v dýchací technice.
Prázdniny nám začaly požárem pole v Choceradech. To jsme zdárně uhasili, ale než
jsme stačili všechno uklidit a vrátit se domů,
tak začal hořet kombajn, který pole sekal.
Takže se nám zásah trochu protáhnul.
Další větší zásah byl 26. července, kdy
nám byl vyhlášen poplach na spadlý strom
na Komorním Hrádku. Ještě než jsme stačili vyjet, tak nám byl ohlášen velký požár
pole v Nučicích. Po dohodě s operačním
střediskem jsme se rozdělili na dvě druž-
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stva a vyjížděli jsme na oba zásahy. RZA
jelo na spadlý strom a Tatra jela na požár
pole do Nučic.
Prvního srpna jsme hasili největší požár,
kde hořelo neposekané pole v Černých
Voděradech. Požár zasáhl 76 hektarů pole
– na jeho zvládnutí byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. Zasahovalo u něj
celkem 11 dobrovolných jednotek, jedna
profesionální a také jako v Nučicích policejní vrtulník s bambivakem. 12 srpna byl
také perný den. V půl druhé odpoledne
se vyjíždělo na požár lesa do Struhařova
a hned po návratu nás poslali na požár pole
v Pětihostech. Poslední srpnový víkend hořela střecha domu ve Stříbrné Skalici, kde
jsme také hasili. 9. října byl velký požár
domu ve Zvánovicích, kde jsme zasahovali
v dýchací technice. Zásah na hořící kamion
na parkovišti u motorestu Naháč byl naším
posledním v roce 2015.
Jsem rád, že jsme letošní rok přečkali ve
zdraví. Naštěstí nám stonala jen naše zastaralá technika, ale i s opravami jsme si
poradili, a tak můžu říct, že pro nás hasiče
z Ondřejova byl rok 2015 úspěšný.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem klukům za stoprocentní nasazení při zásazích
a akcích.
Hasiči Ondřejov

Hasiči Třemblat přinášejí
zprávy o činnosti
dětského družstva
a dospělých v roce 2015
V uplynulém roce navštěvovalo kroužek
mladých hasičů celkem 9 členů, z nichž
3 pak v září, na začátku nového roku soutěže Plamen, přeskočili již do staršího
družstva.
Loňský rok jsme začali soutěží ve Struhařově, kde slavili 120. výročí založení. Soutěž v požárním sportu byla 9. května. Mezi
disciplíny patřilo vázání uzlů, topograﬁe
a požární útok. Zde jsme obsadili 2. místo.
16. a 17. května jsme se zúčastnili závěrečné soutěže Plamen v Hrusicích, jejíž
kolo začíná vždy na podzim a trvá až do
června následujícího roku. Jednalo o soutěž ve štafetě dvojic, kde jsme skončili
na 13. místě. Druhý den jsme soutěžili
v požárním útoku, který se sice běžel dvakrát, ale jednou se nám nepovedly spojit
správně hadice a druhý pokus nám vyloučili z důvodu krátkých hadic. Přestože jsme
útok neměli počítán a měli jsme body pouze za jednu štafetu, za kroniku a za požární
všestrannost, nebyli jsme poslední, skončili
jsme na 15. místě ze 17 družstev.
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Voděradech, kde jsme doplňovali vodu do
hasičských cisteren.
Kateřina Preislerová

Rok 2015 u hasičů
v Turkovicích

V červnu jsme se s velkým úspěchem
zúčastnili soutěže Dětský železný hasič
v Senohrabech. Byl to Roman Horáček,
který se umístil na 2. místě, Adrienna Sadílková na 11. místě, Lukáš Zajíček na
17. místě a Milan Chadima na 21. místě
z celkového počtu 24 účastníků.
Opět jsme na místních pastvinách zorganizovali soutěž ve všestrannosti. Soutěže
se zúčastnili hasiči v kategorii mladší a starší a jedna přípravka. Přijelo několik družstev
z Přestavlk, Struhařova, Modletic a naše
družstva. Celkem bylo 12 týmů. V kategorii starší zvítězilo družstvo z Modletic, naše
družstvo bylo čtvrté a v kategorii mladší zvítězilo družstvo z Přestavlk a my byli třetí.
V říjnu jsme opět absolvovali závod
požárnické všestrannosti, který je součástí
hry Plamen. Tentokrát to bylo ve Struhařově a družstvo skončilo na 17. místě.
Na podzim po všech soutěžích jsme vyjeli
autobusem na hasičskou stanici do Říčan.
Zde bylo dětem předvedeno vše od hydraulických nůžek po velká hasičská auta,
kterých tam bylo několik včetně hasičských
záchranných člunů.
Děti stále pokračují ve sbírání víček od PET
lahví, která směřují na oddělení popálenin
do Vinohradské nemocnice.
Dospělá družstva se účastnila soutěže
ve Struhařově, kde muži obsadili 2. místo a ženy 1. místo a okrskové soutěže
v Pětihostech, kde muži obsadili 3. místo.
3.–4. října jsme se zúčastnili, jako každý
rok Nočního taktického cvičení v Přestavlkách u Čerčan, kde jsme z 16 družstev obsadili 9. místo. Toto cvičení přináší možnost
připravit se a vyzkoušet si reálný zásah
v praxi. 1. srpna jsme byli povoláni také
k jednomu zásahu na požár pole v Černých

utekl jako voda. Celkově by se toto období
dalo hodnotit jako úspěšné. Posuďte sami.
V první řadě se nám podařilo pro aktivní
práci získat dva nové mladé zapálené členy, kteří současně se svým nástupem do
Sboru dobrovolných hasičů v Turkovicích
absolvovali základní výcvik, a stali se členy turkovické výjezdové jednotky. To po
letech stagnace, co se členské základny
týče, znamená zásadní průlom a posun
vpřed. Druhým významným mezníkem bylo
pořízení moderního zásahového automobilu Liaz 101.860 v provedení TA4 (technický
automobil) z vlastních prostředků sboru.
V současné době je určen pro většinu technických zásahů, práci na vodě, práci ve
výškách a nad volnou hloubkou, pro zásahy
s přítomností nebezpečného hmyzu či pro
práce s přítomností nebezpečných látek.
Tento automobil nahradil zastaralou Avii 31
DA 12 a do budoucna projde rozsáhlou rekonstrukcí a přestavbou na plnohodnotnou
cisternovou automobilní stříkačku CAS
25 K. Jednalo se o nejvýznamnější investici
v dosavadní historii sboru.
V uplynulém roce jsme vyjeli celkem k 15
zásahům, z toho bylo 5 požárů, 3 dopravní
nehody, třikrát jsme poskytovali technickou pomoc, dvakrát odstraňovali spadlé
stromy a dvakrát odchytávali nebezpečný
hmyz. Pro podporu vycvičenosti výjezdové jednotky jsme uspořádali několik tematických výcvikových akcí a též jsme se
zúčastnili nočního taktického cvičení v Přestavlkách, kde jsme se museli vypořádat
s deseti situacemi, které byly připraveny
jako skutečné události.

Rok 2015 Turkovice
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ZE ŽIVOTA ONDŘEJOVA, TŘEMBLAT A TURKOVIC

Na své fyzické kondici musí pracovat každý člen výjezdové jednotky samostatně.
Abychom si ověřili, jak na tom se svou kondicí jsme, účastnili jsme se mnoha soutěží. V požárním sportu se nám podařilo vyhrát okrskovou soutěž, a postoupit tak do
okresního kola v roce 2016. V soutěžích silového víceboje známého pod názvem Železný hasič (také TFA) jsme v devítidílném
seriálu soutěží Středočeské ligy vybojovali
hned dvě první místa v celkovém hodnocení (v kategorii muži, a dokonce i mezi
ženami). Další ryze hasičskou soutěží, na
které jsme nechyběli, byla soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, která
proběhla v Milevsku. Víc než umístění na
9. příčce pro nás byly cenné nabyté zkušenosti, které zúročíme zejména u hasičských zásahů. Z ostatních sportů, kterým
jsme se věnovali a díky kterým se nám také
daří udržovat neustále výbornou fyzickou
kondici, zmíním účast v běžeckých ligách
Kopec a Běžec Podblanicka (umístění 4x
v první desítce celkového hodnocení lig),
běh na běžkách (2x 4. místo v kategorii
hasičů) a alpské disciplíny – obří slalom na
lyžích a na snowboardu.
Uspořádali jsme celkem 5 akcí s cílem podpořit vzájemné setkávání občanů Turkovic
a obohatit kulturní a společenský život
v obci. Konkrétně se jednalo o letní setkání
občanů Turkovic, mikulášskou nadílku,
rozdávání Betlémského světla, vánoční
besídku a oslavu příchodu nového roku.
Na pálení čarodějnic a dětském dnu v Turkovicích jsme spolupracovali s osadním výborem Turkovic. Všechny akce se setkaly
s velkým ohlasem místních občanů.
Na žádost starosty obce jsme čistili obecní
dešťovou kanalizaci, prováděli zálivku
obecní zeleně a po deštích a v letních měsících též splachovali místní komunikace.
Svépomocí jsme provedli opravu motorové
stříkačky PS 12 a elektrocentrály. Dále
jsme uspořádali několik brigád, na kterých se uklízely prostory požární zbrojnice,
prováděla se údržba zásahové techniky
včetně výměny provozních kapalin a také
se zvyšoval průjezdný proﬁl garážových
vrat s cílem připravit garáž pro parkování
vozidla Liaz 101.860 TA4.
V rámci preventivně – výchovné činnosti
jsme se věnovali například zdravotnickým
asistencím, kde jsme zajišťovali předlékařskou první pomoc – v Bernarticích na soukromé akci, ve Staré Boleslavi na okresní
soutěži v požárním sportu a ve Sloupu
u Davle na ligové hasičské soutěži Fire night
Cup. Dále jsme předvedli činnost hasičské
a zdravotnické posádky na mezinárodním
mistrovství ve vyprošťování osob z hava-
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rovaných vozidel v Milevsku a provedli jsme
ukázku hasičského vozu a vybavení na Dni
záchranářů na zámku Berchtold.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
členům sboru za jejich úsilí a nasazení
v průběhu celého roku, osadnímu výboru za vynikající spolupráci a vám, našim
spoluobčanům, za podporu naší činnosti.
Josef Brabec

Činnost Honebního
společenstva Ondřejov –
Zvánovice v roce 2015
Myslivci Honebního společenstva Ondřejov
– Zvánovice v uplynulém roce 2015 zajištovali ochranu a péči o zvěř v honitbě HS
Ondřejov. Jako každý rok bylo nakoupeno
krmení na přikrmování spárkaté zvěře srnčí
a dančí. Pro zvýšení úživnosti honitby jsme
oseli myslivecká políčka ovsem, pohankou,
slunečnicí, kukuřicí, jetelem a vojtěškou.
Na políčka o celkové výměře 4,07 ha jsme
požádali odbor životního prostředí Středočeského kraje o dotaci ve výši 20 350 Kč,
která nám byla přidělena a v prosinci vyplacena.
V několika lokalitách v okolí Ondřejova,
Třemblat a Zvánovic se ještě vyskytuje
divoká populace bažantů, proto jsme na
jaře, koncem března, nakoupili 40 bažantích slepic a 5 kohoutů pro oživení a udržení bažantů v naší honitbě. Stejné množství máme objednané a plánované vypustit
v naší honitbě i na jaře 2016. O udržení
drobné zvěře – zajíců, bažantů a mláďat
srnčí zvěře svádíme boj s predátory. Jen
za 10 měsíců roku 2015 bylo uloveno
v naší honitbě 58 lišek a 63 divočáků, v neposlední řadě se na ztrátách na odchovu

5
mláďat drobné a srnčí zvěře podílí volně
pobíhající psi a zemědělci při senoseči.
Před sekáním jsou dle zákona povinni 24
hodin před sekáním nahlásit mysliveckému
hospodáři lokalitu, kde chtějí sekat. Ten
zajistí louku zradidly a prohledání loveckými psy pro snížení ztrát na zvěři. Ztráty na
zvěři při dopravních nehodách na silnicích
v naší honitbě jsou okolo 25 – 30 kusů
za rok. To je počet, o kterém se dozvíme
od policie. K tomu je přizvána myslivecká
stráž. Střety, které nejsou nahlášeny, odhadujeme na stejný počet. Při střetech
s auty je usmrceno nejvíce zvěře. Srnčí
cca 70 % a v 30 % jsou to divočák, liška
a zajíc.
Jako každý rok se myslivci podíleli na
jarním úklidu. V dubnu byly okolo silnic vysbírány odpadky, které nezodpovědní lidé
pohazují za jízdy z auta nebo ve velkém
vyklopí v lese, přestože jsou ve všech
obcích celoročně na stálých místech
kontejnery.
Také jsme se podíleli na zářijových
oslavách Ondřejova a na dětském dni ve
Zvánovicích, kde jsme měli na starost soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Zájem dětí
o tuto disciplínu byl nebývalý.
Dále musím poděkovat zastupitelstvu
obecního úřadu Ondřejova za příspěvek
na činnost HS Ondřejov, který byl použit na
nákup medikačního krmení a bažantí zvěře.
Ochrana divoké populace, zvláště drobné
zvěře v naší honitbě nás stojí stále větší
úsilí, ale věřím, že myslivci HS Ondřejov ve
spolupráci a s pomocí obecních úřadů obcí
Ondřejov a Zvánovice udrží stavy zvěře
alespoň na úrovni posledních let.
Václav Pác, starosta HS Ondřejov
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kde je nově v záložce Historie Pamětní kniha
publikována. Samotná realizace netrvala déle
než dva týdny.

Kdo přišel s nápadem
vytvořit pamětní knihu?
Vůbec první Pamětní kniha města Ondřejova byla založena v roce 1771 a je v ní
zachyceno období do roku 1796. Druhá
nejstarší zachovaná pamětní kniha je
z období mezi roky 1780 a 1831. Tyto dvě
pamětní knihy jsou dnes uloženy spolu
s ostatními archiváliemi z fondu městečka
Ondřejova ve Státním okresním archivu
Praha-východ v Přemyšlení. Obě dvě knihy jsou psány kurentem (německá obdoba
novogotického písma).
Pamětní kniha města Ondřejova, která byla
digitalizována a publikována na našich
internetových stránkách, byla založena
prvním kronikářem, řídícím učitelem Janem
Nepomukem Peškem, roku 1892, za úřadování starosty obce Antonína Kratochvíla.
Tato kniha je již psána česky. V knize jsou
zaznamenány události do května 1945.
V roce 1953 byly dodatečně provedeny záznamy za období 1945 až 1947 obecním
kronikářem Vojtěchem Janečkem. Následující období od roku 1948 je pak již zachyceno v nově založené obecní kronice.
Jak dlouho digitalizace trvala?
Myšlenkou digitalizace obecních archiválií
jsem se začala zabývat v době příprav výstavy, která byla součástí oslav 270. výročí
jmenování Ondřejova městečkem císařovnou
Marií Terezií, léta páně 1745, jež se uskutečnily v loňském roce. Expozice představila kromě
obecních a školních archiválií také velmi
cenné farní kroniky z let 1778–1820 a 1842–
1940. Všechny exponáty byly samozřejmě
chráněny před poškozením a návštěvníci tudíž neměli možnost si v nich listovat. Tehdy
jsem se rozhodla zpřístupnit informace obsažené v těchto vzácných archiváliích všem občanům. Shodou okolností mě krátce po skončení této akce oslovila společnost Nuspeso,
s.r.o. s nabídkou na digitalizaci kronik. Jejich
cenová nabídka, kterou najdete na internetových stránkách společnosti, byla velmi přijatelná a kvalita odvedené práce výborná. Sami
se o tom můžete přesvědčit na našich internetových stránkách www.obecondrejov.cz,
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Co všechno lze v pamětní knize najít?
Musím přiznat, že kronikáři, kteří zaznamenávali události, byli velmi pečliví. Za
zvláště přínosné považuji zpracování
věcného a osobního rejstříku, což velmi
usnadňuje hledání. Hledáme-li konkrétní
osobu nebo událost, stačí si projít velmi podrobný abecední rejstřík a vyhledat si informace na uvedených stránkách. Najdeme
zde hesla jako např. kněžstvo, dobytek až
po neštěstí a nemoci, ale třeba také polární
záři. Je zde uveden i seznam popisných čísel a jejich majitelů v roce 1893 a 1933.
Do budoucna bych ráda digitalizovala a publikovala další cenné archiválie z fondu Národní školy v Ondřejově (dříve Obecná škola), které jsou rovněž uloženy ve Státním
okresním archivu Praha-východ v Přemyšlení. Jedná se o dvě kroniky z let 1879–1905
a 1905–1937. Dozvíme se z nich například
to, že zatímco v okolních vesničkách bývaly
školy v malých dřevěných chaloupkách až
do 19. století, v Ondřejově byla již v roce
1836 postavena nynější škola. Osobně se
velmi se těším na digitalizaci Knihy cti farní
školy z let 1833–1964, která je podle mého
názoru, jednou z nejkrásnějších a nejzajímavějších archiválií.
Na co jste nejvíce hrdí, hovoříme-li o historickém významu?
Historických událostí, na které bychom mohli
být dnes hrdí, je v pamětní knize hodně.
Těžko se lze zmínit jen o jedné nebo dvou.
Myslím, že každý občan si vybere tu „svoji“
událost, jež se ho přímo dotýká. Nejdůležitější ale je, že dáváme občanům možnost
seznámit se z minulostí našeho městečka.
Jak pravdivě napsal Robert Brousil ve své
knize Ondřejov v Posázaví – Dějiny městečka a okolí „Milujeme přítomnost rodného
kraje, toužíme však zároveň poznati i jeho
minulost od pradávna do našich dnů.“
Ing. Naďa Vlnasová

Pohled do ondřejovské
minulosti
Paní učitelka Markéta Tlamichová, se před
třemi lety postupnou výpůjčkou školních kronik z okresního archivu zasloužila o získání
cenného materiálu, který byl následně ofotografováván. Jednalo se dohromady o 5 knih
s celkovým počtem okolo 1000 stran. Dnes
vás můžeme seznámit s úvodní částí první
z nich. S ohledem na autentičnost je text přepsán bez ohledu na gramatickou správnost

včetně zvýraznění částí textu. Mnohdy se
z těchto materiálu dozvídáme i spoustu zajímavostí z dění v obci. V některých případech
dokonce i podrobněji, než bývá uvedeno
v tehdejších obecních kronikách.
Účelem této knihy jest sbírati a zaznamenati
látku dějepisnou, která se především vztahuje
na vývoj a osudy zdejšího školství. Kniha tato
pořízena na požádání zatímního správce
školy J. Olmera a přičiněním místního školního dozorce J. Palmy (Dne 16. března 1879).
(Vyňato z farní památkové knihy díl I.)
Budova školní. V městečku Ondřejově byla již
před l. 1778 samostatná škola. Školní budova
nalézala se na místě nynější fary, byla dřevěná, těsná a již chatrná. Roku 1777 žádáno,
vybyla opravena aneb na vhodnějším místě
postavena. Roku 1778 byla zde zřízena farní
osada a tu vyhlídnuto místo pro novou faru
na místě školy.

N

árod chvátal, aby nahradil, co válkami
a bouřemi zmeškal. R. 1457 zemřel
17letý Ladislav Pohrobek a králem zvolen Jiří Poděbradský. Náš Zdeněk Kostka
stal se jeho důvěrníkem a celým srdcem
oddaným přítelem. Roku 1462 vede české poselstvo do Říma a vyjednává o potvrzení kompaktát. Nabízí za to výpravu
Jiřího proti Turkům, dobyvším nedávno
Cařihradu a vyslovuje mínění, že jinak
dojde opět k bouřím, dodávaje hned, že
je nebez pečno spoléhati se na sílu meče.
Avšak papež žádal, aby se Jiří vzdal
kompaktát a vyslal do Čech legáta Fantina. Dnes 12. srpna 1462 došlo k oné scéně, kde král Jiří slavně se prohlásil pro kalich a Kostka při tom ujišťoval, že podobojí
chtějí za králem a kompaktáty státi životem i statky a poděkoval králi za projev
víry. Legát Fantin ostře mluvil proti králi
a byl uvězněn, ne jako nuncius, ale jako
bývalý služebník Jiřího, na staroměstské
radnici a pak na Poděbradech. Tato neshoda mezi Římem a Jiřím měla smutné
následky pro celou českou zemi a také
pro Ondřejov a okolí zvláště těžké. Katolíci, třebas měli rádi Jiřího, byli poslušni
papeže. A Jiří, dosud spravedlivý ke všem,
věděl, že může spoléhati jen na podobojí. Mor, jenž nastal v českých zemích na
podzim r. 1463 a potrval i v r. 1464, vyhubil mnoho šlechtických rodin. To dalo Jiřímu příležitost, aby odúmrťmi a poručenstvími nad pozůstalými sirotky sílil sebe
a svou stranu. Strana katolická nesla těžce tuto újmu, a proto část panstva utvořila
r. 1465 Jednotu zelenohorskou, již v čele
stál Zdeněk Konopišťský ze Šternberka.
Postavili se proti Jiřímu a nastaly kruté
boje. Jiří měl býti trůnu zbaven a králem
měl se státi Matyáš, král uherský, jenž po
smrti své choti Kateřiny, dcery Jiříkovy,
dal se do boje se svým tchánem, králem
český. Šternberk hubil zboží přátel Jiřího,
mezi něž patřil Kostka. A tu náš kraj, jehož vrchností byl právě Zdeněk Kostka,
zkoušel pro věrnost svého pána velmi
mnoho útrap. Tehdy asi ohněm byl zničen
Ondřejov a r. 1466 hrady Kostkovy v okolí:
Dubá, Zlenice, Hrádek a tvrz u Hradových
Střimelic. Když bouře domácích rozbrojů
přehnala se jinam, Kostka hleděl ulehčit
povinnosti poddaných. V té době pro náš
kostel dal ulíti Kostka jako patron veliký
zvon s nápisem: Petr kotlář Pražan lil –
Zdeněk z Postupic, mincmistr českého
království náklad dal.

Titulní strana kroniky
Škola jest sbořena a na tom místě vystavěna
nynější fara. Dříví ze sbořené školy koupil Jiří
Bubeník a pro novou školu zakoupen dřevěný
domek Jana Drábka číslo 68 a upraven jest
na školu. (Farní kniha pam. I. pag.19)
Světnice školní měla prostory pro 50 dítek.
Spočátku to dostačilo ale v pozdějších letech, kdy školní mládeže přibývalo, byla malá
a k tomu ještě stavba sešlá, takže roku 1812
komisse krajská uznala, aby se nová škola
stavěla (str. 113). Již toho roku bylo povinné
školní mládeže a sice z městečka Ondřejova
113, z Kaliště 9 a z Hlavačova 12 dítek. Nastalo polodenní vyučování, které po mnohá
léta trvalo a to tím více, že v letech pozdějších
školní mládeže vždy přibývalo, takže v letech
1830–1836 150 až 180 dítek školu navštěvovalo. (str. 375.)
Roku 1837 bylo dítek 162. Z Hlavačova chodí
nyní toliko 1 žák, patrno z toho, že mládeže
nepoměrně ubývá.
Doplněno jinou rukou na zbývající část původní stránky. Roku 1824 spadl strop ve
světnici školní nočního času, opraveno vše
a vbrzku (str. 366). Konečně roku 1836 sbořena tato škola a vystavěna nynější budova
školní se vším hospodářským stavením. Náklad na ní dělal 5153 zl. 9 kr. nebo = 12 882 zl.
52 kr. víd. čísla.
Pokračování příště.
Pavel Řezba
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Mám rád návraty…

N

árod chvátal, aby nahradil, co válkami
a bouřemi zmeškal. R. 1457 zemřel
17letý Ladislav Pohrobek a králem zvolen Jiří Poděbradský. Náš Zdeněk Kostka
stal se jeho důvěrníkem a celým srdcem
oddaným přítelem. Roku 1462 vede české poselstvo do Říma a vyjednává o potvrzení kompaktát. Nabízí za to výpravu
Jiřího proti Turkům, dobyvším nedávno
Cařihradu a vyslovuje mínění, že jinak
dojde opět k bouřím, dodávaje hned, že
je nebezpečno spoléhati se na sílu meče.
Avšak papež žádal, aby se Jiří vzdal
kompaktát a vyslal do Čech legáta Fantina. Dnes 12. srpna 1462 došlo k oné scéně, kde král Jiří slavně se prohlásil pro kalich a Kostka při tom ujišťoval, že podobojí
chtějí za králem a kompaktáty státi životem i statky a poděkoval králi za projev
víry. Legát Fantin ostře mluvil proti králi
a byl uvězněn, ne jako nuncius, ale jako
bývalý služebník Jiřího, na staroměstské
radnici a pak na Poděbradech. Tato neshoda mezi Římem a Jiřím měla smutné
následky pro celou českou zemi a také
pro Ondřejov a okolí zvláště těžké. Katolíci, třebas měli rádi Jiřího, byli poslušni
papeže. A Jiří, dosud spravedlivý ke všem,
věděl, že může spoléhati jen na podobojí. Mor, jenž nastal v českých zemích na
podzim r. 1463 a potrval i v r. 1464, vyhubil mnoho šlechtických rodin. To dalo Jiřímu příležitost, aby odúmrťmi a poručenstvími nad pozůstalými sirotky sílil sebe
a svou stranu. Strana katolická nesla těžce tuto újmu, a proto část panstva utvoř ila
r. 1465 Jednotu zelenohorskou, již v čele
stál Zdeněk Konopišťský ze Šternberka.
Postavili se proti Jiřímu a nastaly kruté
boje. Jiří měl býti trůnu zbaven a králem
měl se státi Matyáš, král uherský, jenž po
smrti své choti Kateřiny, dcery Jiříkovy,
dal se do boje se svým tchánem, králem
český. Šternberk hubil zboží přátel Jiřího,
mezi něž patřil Kostka. A tu náš kraj, jehož vrchností byl právě Zdeněk Kostka,
zkoušel pro věrnost svého pána velmi
mnoho útrap. Tehdy asi ohněm byl zničen
Ondřejov a r. 1466 hrady Kostkovy v okolí:
Dubá, Zlenice, Hrádek a tvrz u Hradových
Střimelic. Když bouře domácích rozbrojů
přehnala se jinam, Kostka hleděl ulehčit
povinnosti poddaných. V té době pro náš
kostel dal ulíti Kostka jako patron veliký
zvon s nápisem: Petr kotlář Pražan lil –
Zdeněk z Postupic, mincmistr českého
království náklad dal.

Když jsem před šesti lety učil rok v ondřejovské škole, věděl jsem, že to je místo,
kam se chci vracet. Stejně jako spousta
jiných kantorů, kteří na legendární školu
v Ondřejově celý život vzpomínali a když
se dozvěděli, kam nastupuji, říkali, tam
se ti bude líbit. A měli pravdu. Nejen proto, že jsem záhy potkal toho pána, na kterého jsme chodili do sokolovny na divadlo
s kolegy z konzervatoře, podívat se, jak
hraje Řezba Ježka a jak se dělá Voskovec
a Werich. Mám rád návraty do takových míst.
Je tomu téměř rok, co jsme volali panu řediteli Blažkovi se žáky z Ondřejovské školy
z Klementina, kde jsme spali v rámci Noci
s Andersenem. Udělalo mu to radost. To
mě ještě ani ve snu nenapadlo, že za půl
roku budu jeho nástupcem. Stalo se a nastoupil jsem do rozjetého vlaku.
Mateřská škola zahájila školní rok 2015/2016
ve dvou budovách a s dvojnásobným počtem
dětí. Pro školní rok 2016/2017 proběhne zápis do MŠ dne 18. dubna. Školní rok jsme
v základní škole začali s jednotýdenním
zpožděním a školní jídelna se zprovoznila
dokonce až poslední týden v září, ale někdy
nejde vše tak, jak si naplánujete. Za všechny nedostatky a opatření jsme se veřejnosti
omluvili, přestože nebyly způsobeny námi.
Vše jsme s žáky dohnali a stihli jsme i „Běh
o Karlovu korunu“ na začátku října a o týden
později „Podzimní bazárek“ dětského oblečení a věcí. Zkrátka, když rekonstruujete starou budovu, vždycky na vás vypadne nějaký
kostlivec. Mohu ale slíbit, že v opravách budeme pokračovat. Nejpatrnější změnu prozatím doznaly chodby školy, kde postupně
odstraňujeme dřevotřískové obložení a tyto
prostory esteticky zcelujeme. Efekt tak není
jen pro oko, ale kupodivu i zdravotní, protože prostory pod těmito obklady byly plné
vlhkosti, prachu a plísní.
Další akce, které stojí za zmínku? 28. listopadu proběhl krásný a úspěšný adventní trh. V mateřské škole jsme uspořádali
15. 12. vánoční jarmark a vánoční besídky.
21. 12. mohla veřejnost sdílet jedinečnou
atmosféru tradičního „Oživlého Betlému“
u kostela.
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Do konce školního roku chceme stihnout
ještě několik větších akcí, první z nich byla
na svátek Josefa, 19. 3. – Velikonoční výstava. Dále v dubnu zopakujeme bazárek,
který se setkal s velkou odezvou nejen
u rodičů školáků. V květnu se roztančí škola na již tradičním Plese deváté třídy.
Novinkou pro nastávající prvňáčky a jejich
rodiče bude „Škola nanečisto“, akce, která
má za cíl v několika hodinových blocích seznámení s prostředím a učiteli, kteří od září
povedou obě první třídy, samozřejmě ještě
nenásilně a hrou.
Tady by mohlo mé povídání skončit, ale
musím si povzdechnout. Nevycházím
z údivu společně se svými kolegy nad
chováním několika málo jedinců, našich
spoluobčanů, kteří se snížili až tak, že soustavně zaplavují všemožné úřady vlnami
anonymních dopisů, jejichž obsah, jazyk
a úroveň každého nejdříve patrně rozesměje, ale při druhém přečtení může čtenář
zlobu a zákeřnost pisatele téměř nahmatat.
Škole, respektive zaměstnancům, přináší
takovéto anonymy řadu kontrol, z nichž ta
poslední, byla dlouhá a skutečně velmi důkladná. Přes všechna tato úskalí jsem rád,
že učitelé zachovávají značnou míru profesionality a nepřenáší nervozitu z probíhajících kontrol na děti a žáky.
A co bude dál? Pro žáky připravujeme svobodný přístup k internetu v „NET kioscích“,
dále „Knihy na dosah“, což je systém volného a neregistrovaného půjčování literatury
ve škole a nový program školní knihovny a školního kulturního centra. Na příští
školní rok potom zintenzivňujeme přípravu
školního parlamentu.
Závěrem si dovolím odcitovat jeden vzkaz
z knihy P. Coelha: „Všichni vědí naprosto
přesně, jak mají žít druzí. Zato nikdy nevědí, jak mají žít oni sami.“
Přeji vám všem krásné léto.
Mgr. Miroslav Rovenský, ředitel

Krtek zahradníkem
To je za trest!
Už zase si musím vybrat, o čem budu psát.
Při hodině jsem už skoro ohryzával tužku
a papír zel stále prázdnotou. Když hodina
skončila, dostal jsem uloženo přes víkend
slohovou práci napsat a v pondělí odevzdat. Netěšil jsem se na to, takže jsem
začal už v pátek.
Sedím za stolem a dívám se z okna. Hledám téma, i když je mi jasné, že jen tak na
něco nepřijdu.
Venku poletují ptáci a rostou krtiny. Tihle
krtci! Nemusí psát úkoly, máma jim nevynadá, když jedí žížaly, kazí náladu zahradníkům. Co víc si krtek může přát!
Takový krtek si sedí v chodbičce u krbu
a přikusuje ke kávě brouka. Dívá se na televizi a přepne program, když běží pořad
pro zahradníky. Nejraději se dívá na pořady
ze světa žížal, seriál Krteček a někdy se podívá i na detektivku z metra. Zatím má klid
od zahradníků, ale za měsíc začne hotové
peklo plné jedu na krtky, hlučných plašičů
nebo jen obyčejných rýčů. Na začátku sezóny zahrádkářů se bude muset uskromnit
a zpestřit si jídelníček jen sem tam několika
kořínky.
Končí období krtka a začíná období zahradníka. Krtek je ale trpělivý a jeho čas
zase nastane.
Michal Beránek

Zápis do 1. třídy
Pátek 29. ledna 2016 byl pro současné žáky ZŠ volným dnem a užívali si zasloužené
pololetní prázdniny.
Pro nastávající prvňáčky byl však tento den ve znamení prvního dne v opravdové
škole. Do vyzdobených tříd s řadou pomůcek a dárečků se totiž přišli pochlubit svými
dovednostmi, a zasedli tak poprvé do školních lavic.
V tento den slyšely paní učitelky 46 různých básniček a písniček, asistovaly u 46
vznikajících pestrobarevných výtvorů. Právě tento počet dětí se dostavil v doprovodu
svých rodičů k zápisu, z toho bylo 25 ondřejovských.
Zbývající děti budou dojíždět ze Zvánovic, Struhařova, Lensedel, ale i z Kostelních
Střimelic, dokonce až ze Svojetic. Škola je spolu se zřizovatelem připravena otevřít
dvě 1. třídy, které bude navštěvovat cca 38 dětí, z toho bude asi 24 dívek.
Na budoucí školáky a školačky se již nyní těšíme.
Hana Chaloupková, zástupkyně školy
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Předškoláci se na zápisu
setkali s astronautem!
Letos už podruhé..., zato v jediné škole v České republice, v Základní a mateřské škole
bratří Fričů v Ondřejově, kterou podporuje
Astronomický ústav AV ČR. Krtek Astronaut,
který v roce 2011 letěl s americkým astronautem Andrewem Feustelem na palubě raketoplánu Endeavour, navštívil děti u zápisu do
první třídy. A tak kromě obvyklého zjišťování
znalosti písmen, číslic a schopnosti říct nějakou básničku se děti musely rozhodnout, který ze dvou Krtečků, které před ně Pavel Suchan z ondřejovské hvězdárny postavil, je ten
pravý astronaut. Podržet si pak toho pravého
Krtečka v ruce, zatímco astronomové jim na
fotograﬁích z paluby raketoplánu ukazovali, jak se ve vesmíru žije, byl jistě zážitek.
A nejen pro budoucí prvňáčky, ale i pro jejich
sourozence, které často budoucí školáci vzali
s sebou. Prostě přihlásit se do základní školy
v Ondřejově se vyplatí...
Pavel Suchan
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Zájmový kroužek
Naše základní škola nabízí žákům mnoho
různých zájmových kroužků. Jedním z nich
je „Kreslení na počítači“. Tento kroužek vede
učitel Jan Pošta a navštěvují ho žáci třídy 2. A a 2. B. Učí se zde ovládat program
MALOVÁNÍ, který je součástí systému
WINDOWS. Pomocí tohoto programu vytvářejí různé obrázky, navrhují pozvánky, plakáty apod. V podstatě jde však o to, aby žáci
uměli správně zapnout a vypnout počítač,
orientovat se v klávesnici, ovládat myš a hlavně
ukládat své soubory do určené složky. Na fotograﬁích je vidět, jak žáci navrhovali erby určené do školního časopisu „Pětilístek“.
Jan Pošta
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Z ONDŘEJOVSKÉ HVĚZDÁRNY

Tečný přechod Merkuru přes Slunce v roce 1999.
Autor: Ronald F. Dantowitz (The Clay Center).

ZDRAVÍME VÁS ZE STRÁNEK NOVĚ POJATÝCH OZVĚN A JSME RÁDI, ŽE JSTE NALISTOVALI NAŠÍ
KAPITOLU UVEDENOU, JAK JINAK, HVĚZDIČKOU. KROMĚ OZVĚN NÁS TAKÉ NAJDETE NA WEBU
WWW.ASU.CAS.CZ A NA FACEBOOKU „ASTRONOMICKÝ ÚSTAV AV ČR“.
BRZY ZAČNEME S PROHLÍDKAMI HVĚZDÁRNY
V dubnu začínáme opět s exkurzemi ve všední dny pro objednané
skupiny. A už 1. května začnou pravidelné prohlídky pro veřejnost
o víkendech a svátcích, a to v 10, ve 13 a v 16 hodin. Náš průvodce
vás provede historickou částí hvězdárny a navštívíte s ním Muzeum
Vojtěcha Šafaříka i historické kopule navržené architektem Josefem
Fantou. S průvodcem pak projdete areálem observatoře a z návštěvnické galerie budete mít možnost prohlédnout si největší dalekohled v České republice – Perkův dalekohled s průměrem zrcadla
2 metry a hmotností přes 80 tun. Vstupné: dospělí 80 Kč, studenti
60 Kč, důchodci 40 Kč, děti do 7 let zdarma, do 15 let 20 Kč a žáci
a studenti školních exkurzí 20 Kč. Objednávky hromadných exkurzí
na exkurze@asu.cas.cz. Aktuální informace a pozvánky na akce pro
veřejnost najdete na webu Astronomického ústavu AV ČR www.asu.
cas.cz, na Facebooku a také na nástěnce na náměstí v Ondřejově.

O ÚKAZU
Zatímco přechod Venuše před Sluncem byl pozorovatelný přes ﬁltr
pouhým okem, u Merkuru to bude jiné, bude třeba dalekohled. Malý
Merkur s úhlovým průměrem pouhých 12“ bude prostřednictvím
dalekohledů se speciálním ﬁltrem či projekcí pozorovatelný před
Sluncem přes 7 hodin. Vše začne vstupem Merkuru před levý okraj
slunečního disku okolo 13 hodin 12 minut SELČ. Samotný vstup
před neostrý sluneční okraj potrvá asi 3 minuty a odehraje se vysoko nad obzorem prakticky v pravé poledne. Zbytek této nevšední
podívané proběhne v odpoledních a večerních hodinách a planeta
v podobě černého puntíku se bude sunout před spodní polovinou
kotouče naší mateřské hvězdy směrem dolů. Slunce s Merkurem
zapadá na našem území jen krátce před koncem úkazu – kdo se
za ním vydá za severozápadní hranice České republiky, například
do Německa, uvidí jej v celém průběhu.

PŘECHOD PLANETY MERKUR PŘED SLUNCEM
9. KVĚTNA 2016
V pondělí 9. května 2016 se odehraje nad územím České republiky
téměř v celém průběhu poměrně vzácný přechod Merkuru před
Sluncem. Úkaz nastává přibližně 13x za století a v Česku byl naposledy pozorovatelný v květnu 2003. Jde tedy rozhodně o mimořádnou nebeskou událost, kterou byste si neměli nechat ujít! Další
přechod Merkuru viditelný z našeho území nastane až 11. listopadu 2019 a spatříme z něj jen první polovinu. V celém průběhu nad
českým obzorem úkaz proběhne až 13. listopadu 2032.

BEZPEČNOST PŘI POZOROVÁNÍ PŘEDEVŠÍM
K pozorování přechodu Merkuru před Sluncem se přistupuje s naprosto stejnou obezřetností i metodami jako při sledování částečného zatmění Slunce nebo slunečních skvrn. Můžeme si Slunce
buďto promítnout pomocí čočkového dalekohledu na bílou plochu
a sledovat, jak se pomalu pohybující planeta postupně v průběhu
několika hodin posouvá od jednoho okraje slunečního kotouče ke
druhému. Nebo lze na Slunce namířit dalekohled vybavený bezpečným ﬁltrem a sledovat úkaz přímo. Na přímé pozorování dalekohledem (ale i bez něj) je nutné vždy použít bezpečný ﬁltr. Bez jeho
použití i přes větší procento oblačnosti stále hrozí poškození zraku.

POZVÁNKA NA HVĚZDÁRNU
Na ondřejovské hvězdárně se od 12:30 do 20:30 hod. uskuteční
pozorování tohoto výjimečného úkazu pro školy a veřejnost. Srdečně vás zveme! Pozorování bude zdarma a během něj si budete moci prohlédnout i historickou část ondřejovské hvězdárny.
Pozorování samotné se uskuteční z historické Západní kopule,
přenosnými dalekohledy a ze Slunečního oddělení. Pozor – pakliže
budete vybaveni také vlastními dalekohledy, na pozorování je třeba
použít speciální ochranný ﬁltr, protože se budete dívat do Slunce!
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 13. AŽ 15. KVĚTNA 2016
Tradiční a také největší akce pro veřejnost, kdy se návštěvníci mohou
podívat na naše vědecká pracoviště a vyslechnout si výklad odborníků,
poslechnout si některou přednášku a užít si doprovodný program včetně
programu pro děti, a to všechno zdarma, s občerstvením, s dobrou náladou a s počasím, jaké právě bude, se uskuteční o víkendu 13. až 15.
května 2016. Program připravujeme a zveřejníme na webu, Facebooku
a na nástěnce na náměstí v Ondřejově.
Pavel Suchan
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KALENDÁŘ AKCÍ

OD SLUNCE
Termíny táborů v roce 2016

Kruh přátel hudby – Mlýn

Tábor SLUNEČNICE 2016 se bude ko-

Pátek 25. 3. 2016 v 19.30 hodin

nat od neděle 26. 6. do pátku 1. 7. 2016
Tento tábor je určen pro rodiče s dětmi
především předškolního věku 3–6 let.
Tábor SLUNCE 2016 se bude konat od
soboty 2. 7. do soboty 16. 7. 2016
Tento tábor je určen pro děti – absolventy
3. až 9. třídy základní školy.
Tábor Sluníčko 2016 se bude konat
od neděle 14. 8. do soboty 20. 8. 2016
Tento tábor je určen pro děti – absolventy
posledního ročníku mateřské školy
a absolventy 1. a 2. třídy základní školy.
Distribuce závazných přihlášek bude zahájena na přelomu měsíců března a dubna
2016.

Milovník lodí na východním pobřeží
USA
Cestovatel, spisovatel a jachtař
František Novotný bude promítat
a komentovat fotograﬁe ze své plavby
podél pobřeží, kdy se zejména zaměřil
na expozice historických plavidel
počínaje letadlovými loděmi a historickými
plachetnicemi konče.
Sobota 26. 3. 2016 v 19.30 hodin
Jitka Čechová, první dáma českého
klavíru v pořadu nazvaném
„Smetanování“ bude od klavíru hovořit
o životě a díle Bedřich Smetany.
Koncert s komentářem v cyklu KPH
Ondřejov 2015–2016.
Pátek 15. 4. 2016 v 19.30 hodin
Kyrgyzstán – země koní, hor a barev
Vladislav Hošek, profesionální fotograf



Hasiči Třemblat

30. 4. Pálení čarodějnic – kopec pod

Botičem, Třemblat

a cestovatel bude promítat a komentovat fotograﬁe z foto workshopu, který
organizoval v roce 2015.
Pátek 22. 4. 2016 v 19.30 hodin
Bluegrassový kvintet G-runs`n Roses
koncert bluegrassové skupiny.



ZŠ a MŠ bratří Fričů Ondřejov

7. 4. Den otevřených dveří v ZŠ

(od 13:00 hodin)
27. 5. Ples deváté třídy
9. 4. Bazárek

Obec Ondřejov
30. 4. Vítání občánků – ondřejovský

mlýn, pozvánky budou rozeslány
nejpozději třetí týden v březnu.
30. 7. Slavnosti Ondřeje z Dubé
– ondřejovské náměstí – podrobnosti
najdete v příštím vydání Ozvěn.

Dětský den – asi 4. 6. – pastviny Třemblat
18. 6. 110. výročí založení sboru SDH

a soutěž okrsku č. 2 – pastviny Třemblat

Myslivci
(honební společenstvo)

V sobotu 12. 3. proběhlo v SKC Odpoledne pod taktovkou sdružení vozíčkářů SRDÍČKO. Všichni se dobře bavili
nejen proto, že kapela Ludi Řezby hrála

výborně a významně tak přispěla k dobré
náladě. Na tvářích všech zúčastněných
byla zřejmá radost a spokojenost. Akci
podpořily SKC a obec Ondřejov.

14. – 15. 5. Výcvikový den loveckých

psů plemene Slovenský kopov
(14. 5. Ondřejov U Trojice
15. 5. – obůrka Zvánovice)
11. – 12. 9. Zkoušky psů – BZH a BH
(barvářské zkoušky honičů a barvářské
zkoušky) – Ondřejov U Trojice
19. 11. Zkoušky psů – zkoušky k vyhledávání spárkaté zvěře – Ondřejov

TURKOVICE
přesné časy jednotlivých akcí najdou
čtenáři na www.naseturkovice.cz
Jarní úklid 19. 3. – katastr obce Turkovi-

ce – sraz u pomníku padlých Turkovice –
akce úspěšně proběhla. Podrobnosti vám
přineseme v dalším vydání Ozvěn.
Pálení čarodějnic sobota 30. 4. – pozemek za hasičárnou v Turkovicích
Dětský den neděle 5. 6. – dětské
a sportovní hřiště Turkovice

VETERÁNI
V sobotu 4. června budeme pořádat
II. ročník závodu Ondřejovský Krpál. Start
bude v 11 hodin na náměstí před školou.

 Ondřejov – Hana Zadáková
7. 5. Máje
29. 5. Den dětí – na starém hřišti
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KALENDÁŘ AKCÍ

AKTUÁLNĚ ZE SPORTOVNĚ KULTURNÍHO CENTRA
Sportovně kulturní centrum v Ondřejově nabízí v přátelském prostoru bohatý program pro každého. V programu máme pravidelné
sportovní, taneční, zdravotní, výtvarné, jazykové i hudební kurzy,
akce vzdělávací i sportovní, vedené špičkovými lektory, divadla,
koncerty, baletní představení. Volný čas můžete trávit s dětmi i bez
nich v rodinném klubu Pohoda a s těmi nejmenšími v Mateřském
centru. Kurzy vede 31 kvaliﬁkovaných lektorů včetně bývalých i aktivních sportovců, mistrů republiky, Evropy i světa.
V SKC PŮSOBÍ I RENOMOVANÉ KLUBY A ŠKOLY:
www.machota-sport.cz – TAEKWON DO
www.helendoron.cz – ANGLIČTINA
www.tstwist.cz – ROKENROL
www.yamahaskola.cz – HUDEBNÍ ŠKOLA
www.apdt-ricany.cz – PARKOUR&FREERUN
www.olga.sipkova.cz – AEROBIK
www.boxstarek.cz – BOX
www.fuego.cz – TANEC

PROGRAM VÍKENDOVÝCH SPORTOVNĚ-TANEČNÍCH AKCÍ
9.–10. ledna úspěšně proběhl zajímavý sportovně relaxační

víkend s Bárou Valuchovou a Ditou Fuchsovou s přiléhavým názvem Spalujeme po Vánocích.
23. ledna jsme se mohli těšit s nádherných výkonů účastníků
kurzů a hostů z řad klubů, které působí v SKC, na AKADEMII,
tentokráte uspořádané k 10. výročí činnosti SKC.
21. února – Míša Polášková od 8.30 hod.
BALANTES A FYZIO-FITNESS
20. března – Katka Kaňková od 8.30 hod.
PORT DE BRAS A PILATES,
17. dubna – Vojta Lacko od 8.30 hod.
SHOW, STREET A DISCO DANCE
DIVADLA PRO DĚTI
Nově zařazujeme do programu i divadla pro děti, která připravuje Bára Valuchová, lektorka SKC. Už jsme viděli Kouzelný cirkus,
Udatného Honzu a 14. 2. Pohádkový příběh o africkém kmeni
Bongo Bongo. Těšíme se na další divadélka.

ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO KURZŮ NA POLOLETÍ
(únor – červen 2016)
Většina kurzů zahájila v únoru 2016. V SKC jsou jednak kurzy, organizované přímo lektory, včetně zápisu a výběru plateb a jednak kurzy, organizované přímo SKC, na které se můžete přihlásit on-line na
www.obecondrejov.cz/skcentrum, kde jsou uvedeny i ceny kurzů,
platíte bankovním převodem na č. ú. 209682057/0300, výjimečně po
domluvě v kanceláři SKC. Jakékoli dotazy vám rádi zodpovíme na
777 668 212. Rovněž se můžete informovat u lektora kurzu.

KONTAKTY
Hynek Kašpar, vedoucí manažer 777 668 212
Bohumila Řešátková, manažerka programu 773 693 319
Veronika Martincová 736 681 403, výživová poradna
Lenka Jahelková 607 834 984, poradna celostní medicíny
Podrobnosti, novinky a případné změny najdete na
www.obecondrejov.cz/skcentrum nebo přímo v SKC Ondřejov.

Představujeme partnery obce Ondřejov, kteří se podíleli na realizaci oslav v roce 2015

3D Tech spol. s r.o.
Vyrábíme prototypy pro celou řadu ﬁnálních výrobců –
plastové i kovové. Nabízíme kusovou a malosériovou
výrobu, výrobu matečných modelů pro slévárenství,
kontrolních a montážní přípravků aj. při výrobě využíváme dlouholeté zkušenosti z praxe a zázemí, které spojuje výhody technologií rychlé výroby prototypů
(Rapid Prototyping) a moderních strojírenských
technologií, jako je CNC obrábění.

Již více jak 20 let si ceníme kladné odezvy našich zákazníků a zlepšujeme svou výrobu na základě jejich rad a připomínek. Našimi hlavními
kritérii je kvalita výrobků a krátké termíny dodání. Naším krédem je
… realizovat vaše představy!

Zvláštní skupinu nabídky tvoří modely pro chirurgii, stomatologii a další obory lékařské praxe.
Speciálním postupem zhotovené modely pevných
i měkkých tkání s probarvením speciálních částí
(cévy, nádory, orgány) zhotovujeme 3D modely, které lékařům pomáhají v rozhodování a přípravách náročných operací. Tento postup zkracuje nutný
pobyt pacienta na sále a to má významný vliv jak na jeho
zatížení, tak také na cenu operačního zákroku.
Tel.: 736 510 440, e-mail: info@3dtech.cz, www.3dtech.cz
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