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SLOVO STAROSTY

SLOVO STAROSTY

Vážení čtenáři,
dovolte abych Vás pozdravil poprvé v roce
2018. Přesto, že jsme teprve v počátku
roku, dopadá na nás mnoho novinek, probíhá několik akcí, rok se zkrátka rozběhl
velmi zprudka.
Ve svém příspěvku se tentokrát nebudu věnovat nějaké konkrétní úvaze, spíš
uvedu několik textů, které budou v tomto
čísle Ozvěn následovat. Situace, kdy se
dozvídáme mnoho „zaručených informací“
o dění v obci, na kterých je velmi často jen
zlomek pravdy, mě nejen mrzí, ale i utvrzují
v přesvědčení, že je nezbytné podat maximum informací o dění v obci i na stránkách
Ozvěn. Vím, že některé z Vás trápí změny

ve svozu odpadu, průběh stavby chodníků, někoho děsí informace o uzavření
pošty a ostatní zase něco jiného. Máme
bohužel velmi omezené možnosti, jak Vás
informovat. Snažíme se aktuální informace
zveřejňovat na internetových stránkách,
uvažujeme o doplnění stránek aplikací
umožňující rychlejší vzájemnou komunikaci. Já neodmítám žádnou žádost o setkání,
snažím se odpovídat na emailovou korespondenci i když čas je někdy neúprosný.
Věřím, že i letošní rok se zklidní, třeba se
nám po Ondřejově bude lépe a bezpečněji
chodit a každopádně doufám, že si najdeme čas na setkání a obyčejné poklábosení.
Vladimír Zámyslický

Obecní úřad má nové prostory pro archivaci dokumentů
Při každé práci vznikají dokumenty a na obecním úřadu, jako na každém úřadu, toto platí snad dvojnásobně. V rámci činnosti
obce (samosprávná působnost – rozhodování obce, projekty, zastupitelstvo, rada apod.) i obecního úřadu (přenesená působnost – evidence obyvatel, správní rozhodnutí apod.) dokumenty přibývají každý den.
Doklady a dokumenty, se kterými se na obecním úřadu pracuje, se
musí archivovat. Doba archivace se u jednotlivých druhů dokladů
liší (1 až 100 let), vše je přesně dáno spisovým a skartačním řádem.
Pro archivaci dokumentů jsme vyčlenili dvě nevyužité místnosti
ve Sportovním a kulturním centru. Naši pracovníci místnosti
uklidili, provedli zde drobné opravy, vymalovali a poté zde byly
osazeny regály. Dokumenty zde budou mít důstojné místo
a prostory obecního úřadu se uvolnily pro příruční archiv, kde
jsou aktuální spisy a stavební archiv.
Občas čelíme dotazům, co se děje na obecním úřadě, když
nejsou úřední hodiny. Zde je část odpovědi – archivace zabere
hodně času, s každým „papírem“ musí být naloženo dle spisové-

ho a skartačního řádu – musí mít své číslo jednací, musí se zařadit do správného spisu.
„Kdybychom měli na starost pouze archivaci, bylo by to jednoduché,“ říká dlouholetá a zkušená pracovnice obecního úřadu.
A hned dodává: „Obecní úřad zajišťuje veškerou administrativu
pro obec, stanoviska ke stavebním řízením, evidence (majetek,
psi aj.), provoz hřbitova, vybírání poplatků, infrastrukturu (dopravní, vodohospodářská, technická). Snažíme se i sledovat
změny v zákonech a vyhláškách, chodíme na školení, usilujeme
o dotace, které ulehčí obecnímu rozpočtu.“ …a to je další část
odpovědi na dotaz, co dělají pracovnice obecního úřadu mimo
úřední hodiny.
Ing. Jana Havelková, obecní úřad

VOLBY PREZIDENTA ČR 2018 2. KOLO - ONDŘEJOV
ONDŘEJOV - CELKOVÉ VÝSLEDKY
Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast

Odevzané obálky

Platné hlasy

Platné hlasy v %

1204

908

75,42

907

901

99,34

hlasy počet

hlasy v %

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc. Dr.h.c.

578

64,15

Zeman Miloš Ing.

323

35,84

hlasy počet

hlasy v %

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc. Dr.h.c.

404

66,88

Zeman Miloš Ing.

200

33,11

Výsledky podle volebních okrsků
účast v %
74,45
účast v %
75,74
účast v %
80,13

Okrsek č. 1 Ondřejov

Okrsek č. 2 Třemblat

hlasy počet

hlasy v %

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc. Dr.h.c.

93

52,54

Zeman Miloš Ing.

84

47,45

Okrsek č. 3 Turkovice

hlasy počet

hlasy v %

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc. Dr.h.c.

81

67,5

Zeman Miloš Ing.

39

32,5

Volby proběhly ve všech volebních okrscích (Ondřejov, Třemblat, Turkovice) bez problémů. Všem členkám a členům volebních komisí děkujeme za obětavou práci.
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Pošta Ondřejov
Na tomto místě musím informovat o zařazení poštovní pobočky v Ondřejově do
programu „Pošta partner“. Začnu trochu obšírně, ale chronologicky se pokusím popsat postup České pošty, s. p. (ČP), nabízené podmínky a postoj naší obce.
Vše začalo v roce 2016, kdy nás navštívili zástupci ČP ve věci projektu „Pošta
Partner“, cílem tohoto projektu je převést
výkon služeb poboček ČP na obce nebo
soukromé podnikatele formou franchisingu
(obec či soukromník bude poskytovat služby pobočky ČP, za což od ní bude dostávat
ﬁnanční příspěvek). Nabídnutý příspěvek
od České pošty na provoz, v našem případě, činil celkem cca 18 000 Kč měsíčně
(12 000 paušální platba a dalších cca 6 000
za provedené operace). Současné náklady
je možné celkem jednoduše odhadnout:
náklady na dvě pracovnice, nájem prostorů, provozní náklady… – je velmi pravděpodobné, že náklady na provoz pobočky
se pohybují minimálně na úrovni 60 – 70
tisíc korun měsíčně. Mezi náklady a nabízeným příspěvkem je tak rozdíl cca 40
– 50 tisíc korun měsíčně, který by nesla
obec. Zároveň je třeba zdůraznit, že příslušné předpisy České poště neumožňují
svou pobočku v naší obci zrušit. Stejným
problémem se již dříve zabývalo Sdružení
místních samospráv, které došlo rovněž
k závěru, že provozování poštovních poboček obcemi je značně prodělečné.
Na základě uvedených faktů zastupitelstvo obce v roce 2016 jednomyslně rozhodlo o odmítnutí nabídky ČP.
Ve věci přechodu ondřejovské pošty na
dodavatelsky zajišťovanou službu, vyvolal
v lednu letošního roku schůzku „manažer“
ČP, schůzka proběhla za účasti starosty
a dalších dvou členů rady obce. Zástupce
ČP sdělil, že jednání vyvolal pouze za tím
účelem, aby nás informoval, že od 1. 3.
2018 přechází pobočka ČP v Ondřejově
do režimu „Pošta partner“, kdy službu bude
poskytovat podnikatelka ze sousední obce.
Zástupci ČP jsme kladli dotazy: jakým způsobem je zajištěn provoz např. při nemoci

provozovatelky či v případě podnikatelského neúspěchu, jak je garantována kvalita
služeb a podobně. Na všechny naše dotazy
měl pan „manažer“ shodnou odpověď: „Vše
je smluvně zajištěno, přijel jsem pouze sdělit,
že od 1. 3. 2018 dochází k této změně“. Na
naše naléhání alespoň přislíbil, že ač to není
jeho povinnost, do konce ledna dá k dispozici informaci pro občany o změnách (předpokládám, že informace o změnách každý
obdržel do své schránky, v případě, že to
tak není, jsou vyvěšeny na webových stránkách obce nebo informaci podají pracovnice
obecního úřadu na váš dotaz telefonicky).
Celé jednání ČP vyznělo velmi arogantně,
konkrétní odpovědi jsme nedostali.
Projekt považuji při nabízených podmínkách
za neudržitelný a jednání ČP za nátlakové.
Přechodu provozu ondřejovské pobočky do
režimu „Pošta partner“ obec nemůže zabránit, budeme se však bránit proti snížení
kvality poskytovaných služeb, pokud nebude odpovídat běžnému standardu.
Závěrem se musím ohradit proti šířenému
tvrzení, jehož autory jsou pravděpodobně
zástupci České pošty, ve smyslu, že obec
nechce nic udělat pro své občany. Toto
považuji za naprostou nehoráznost. ČP je
státním podnikem, za všechny své služby
vybírá poplatky, které každoročně zvyšuje.
Tyto poplatky platíme všichni včetně obce
a je opravdu absurdní žádat (vyvíjet nátlak),
aby službu, za kterou jsme si všichni zaplatili, ještě dotovala obec (a to dle hrubého odhadu sumou cca 0,5 milionu korun za rok),
za podobnou sumu jsme schopni opravit
několik set metrů komunikace či chodníku.
Pokud Česká pošta, s. p., nedokáže hospodařit alespoň s vyrovnaným rozpočtem,
měl by ztrátu sanovat stát jako zakladatel
státního podniku a rozhodně ne obce.
Vladimír Zámyslický

OD 2. BŘEZNA 2018 pošta v obci Ondřejov zahájila svoji činnost pod novým
provozovatelem. Všechny běžné poštovní a peněžní služby jsou zachovány.
Provozovna ponese i nadále označení Česká pošta a naleznete ji na stejné adrese.
Otevírací doba:
Pondělí
8:00 – 10:00
15:00 – 18:00
Úterý
zavřeno
13:00 – 17:00
Středa
8:00 – 10:00
15:00 – 18:00
Čtvrtek
zavřeno
13:00 – 17:00
Pátek
zavřeno
13:00 – 17:00
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Žijeme v době
dotované
Poslední lednový den byl významný tím, že
31. ledna 2018 byl poslední den pro podání
žádostí o dotace do vybraných programů
Středočeského kraje. K systému dotací mám
mnoho výhrad od někdy zbytečně náročných
požadavků, náklady a čas, které mohou přijít
vniveč, až po zbytečné prodražení takto ﬁnancovaných akcí, nicméně neumím si představit
ochuzení našeho rozpočtu nepodáním žádostí. Ondřejov podal celkem tři žádosti o dotace,
jejich předmět je koncipován tak abychom splňovali někdy velmi speciﬁcké zadání.
Ve Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek Integrovaného
záchranného systému máme dvě žádosti
o dotace, obě jsou na nákup svolávacího
zařízení pro dobrovolné hasiče – jedna pro
SDH Ondřejov, druhá pro SDH Turkovice.
Do Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek jsme požádali o podporu Ondřejovských historických slavností. Chceme navázat na Slavnosti s historickým
kontextem, které se v Ondřejově konaly
v roce 2015, 2016 a v roce 2017 jsme od
jejich pořádání ustoupili z důvodu masové
akce, která probíhala v areálu AU ČSAV.
Letošní slavnostní připomenutí historických
událostí proběhne 8. září 2018.
Koncem roku 2017 jsme podali tři žádosti
o dotace do programů Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, jednu na přípravu nového
územního plánu, druhou na úpravu dětského hřiště v Třemblatech a jednu na rekonstrukci místní komunikace.
Ministerstvo zemědělství ČR nabízí dotace na opravu drobných sakrálních památek, i zde se pokusíme získat příspěvek
na opravu křížku v Třemblatech, který je
v havarijním stavu.
Stále neuzavřený je dotační program IROP,
kde máme podánu žádost na výstavbu
požární zbrojnice v Turkovicích, zde jsme
prošli formální kontrolou, ale zatím jsme
pod pomyslnou čarou, dle ujištění administrátora je však reálná možnost, že se některé projekty nebudou realizovat, resp. budou
stát méně peněz a náš projekt se nakonec
mezi ﬁnancované dostane.
Podané žádosti o dotace jsou prvním krokem
k možnému získání dalších veřejných peněz
do našeho rozpočtu, úspěch není zaručen,
ale ani vyloučen, nyní budeme čekat na rozhodnutí – doufejme, že dostaneme dobré
zprávy a pak i peníze na naše akce.
Vladimír Zámyslický
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Návrh nového
územního plánu
obce Ondřejov
Po předchozích neformálních veřejných jednáních o návrhu nového
územního plánu byl na únorovém zasedání zastupitelstva předložen návrh před jeho dokončením pro potřeby společného jednání s dotčenými
orgány.
Zásady urbanistické koncepce návrhu ctí citlivý rozvoj území, vycházející z jeho hodnot, historické tradice
a rozmanité krajiny Ondřejova. Návrh,
v souladu se zadáním, zachovává
stávající urbanistickou strukturu sídel
a jejich celkový obraz. Nejsou zakládána nová jádra zástavby v krajině.
V souladu s koncepcí řešení území v širším kontextu je kladen důraz
na ochranu životního prostředí, jsou
navrženy plochy veřejné a krajinné
zeleně, které přispějí ke zkvalitnění obytného prostředí. Pro rekreační
využití i pro místní pěší a cyklistickou
dopravu stabilizuje návrh územního plánu stávající rozsáhlou síť cest
v krajině a na vhodných místech ji
doplňuje; zejména vytváří nová propojení v rámci jednotlivých sídel.
V zastavitelných územích je kladen
důraz na zajištění prostupnosti území, pokud je to technicky možné.
Návrh stabilizuje stávající plochy pro
sportovní využití a vymezuje nové,
stejně tak jako plochy pro občanskou
vybavenost.
S ohledem na kulturní hodnotu historického jádra Ondřejova je pro toto
území vznesen požadavek na zpracování regulačního plánu, který dále
podrobně stanoví podmínky jeho využití.
Návrh respektuje potřeby Astronomického ústavu AV ČR z urbanistického hlediska a mimo jiné i tím,
že ukládá provést zástavbu ve všech
plochách tak, aby nedošlo ke zvýšení
tzv. světelného smogu.
Územní plán je jediným komplexním
nástrojem obce pro zajištění ochrany
území, přírody, obecních zájmů a jejího rozvoje a v neposlední řadě kvalitního bydlení svých obyvatel, a takto
je potřeba na něj nahlížet.
Tomáš Kiefer
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PÍSNĚ KOSMICKÉ
A ONDŘEJOVSKÁ ŠKOLA
„Seděly žáby v kaluži, hleděly vzhůru k nebi, starý jim žabák učený
odvíral tvrdé lebi…“
Až se nám podaří naplnit slova básníka
Jana Nerudy, kmotra jednoho ze zakladatelů ondřejovské hvězdárny, budeme na
konci. Tam ale ještě zdaleka nejsme a před
námi je nějaká ta práce. V současné době
jde o to, aby fáze návrhu a přípravy byla
vykonána řádně a s veškerou péčí. Protože
základní principy teď stanovené pak již nepůjdou (anebo velmi obtížně) měnit.
Základní koncepce budovy školy, která byla
představena v průběhu loňského roku, se
v zásadě nezměnila. Stále máme objekt
rozdělený do dvou křídel prvního a druhého
stupně, které spojuje centrální prostor se vstupem a mimoškolními aktivitami, a dále tělocvičnu se zázemím tvořící třetí křídlo tak, aby
mohla být svým dispozičním uspořádáním
nezávisle využívána veřejností v době, kdy
nebude využívána pro potřeby školní výuky.
Průběžně docházelo k optimalizaci dispozičního řešení celého komplexu na základě pravidel, která jsme si stanovili v úvodu a dále jsme podrobně rozpracovávali
všechny provozní vazby, abychom v maximální míře využili daný prostor při zachování dostatečného komfortu užívání.
Došlo k další optimalizaci energetické náročnosti budovy a nadále platí, že škola bude
navržena v tzv. pasivním standardu. Po celou
dobu nás trápil jeden významný fakt. Budova, která má sloužit takovému počtu lidí,
potřebuje buď hmotu, anebo velkorysý, nadstandardní prostor. A ten nemáme. Takže
zbývá to první.
I přes rozvolnění hmoty do jednotlivých budov se stále jedná o urbanisticky významný
zásah do krajiny a do charakteru stávající

zástavby. Jsme si toho vědomi a několikrát
jsme prostorové uspořádání upravovali tak,
abychom v maximální možné míře respektovali soukromí a pohodu bydlení obyvatel
bezprostředně sousedících se záměrem.
Snažili jsme se vymezit maximální možné
odstupy od sousedů, na hranici pozemku
jsme situovali dostatek zeleně, změnili jsme
sedlové střechy za valbové apod.
V maximální možné míře jsme objekty zapustili pod terén tam, kde to bylo dispozičně
možné.
Uvažovali jsme i nad dopady na okolí
při provozování školy, proto bychom například rádi zrealizovali pěší propojení
severně na Turkovickou ulici, abychom
umožnili dětem projít do školy z autobusové zastávky. Budeme také usilovat
o to, aby mohl ke škole zajíždět školní autobus, který by mohl částečně eliminovat
osobní dopravu. Na základě doporučení
obcí, které nové školy již provozují umístíme zřejmě větší počet parkovacích stání
typu „KISS & RIDE“ pro rodiče vozící děti
do školy osobním autem.
Ve věci parkování se dále potýkáme s nesmyslnými normovými parametry, které nám
dnes nařizují přes 100 parkovacích stání.
V tomto případě budeme žádat o výjimku.
Aktuálně se zpracovává dokumentace pro
územní řízení. V nejbližší době nás čeká
posouzení vlivu stavby na životní prostředí
a projednání záměru s dotčenými orgány státní správy. Přejme si, aby nás potkalo co nejméně komplikací, termíny jsou napnuté.
…a žáby na štít určitě umístíme…
Tomáš Kiefer

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU SE KONÁ V SOBOTU 14. 4. 2018,
kontejnery budou umístěny na těchto místech a časech:
Turkovice, u bývalé prodejny: 9.30 – 10.00 hod.; Ondřejov, areál ZD: 10.05 – 10.35
hod.; Třemblat, u požární nádrže: 11.30 – 12.00 hod.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU SE KONÁ V SOBOTU 14. 4. 2018
A V NEDĚLI 15. 4. 2018, kontejnery budou umístěny na těchto místech:
v Ondřejově, areál ZD, v Třemblatech v ulici Na Rybníku,
v Turkovicích u Pacltovy garáže
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Svoz komunálního
odpadu v roce 2018
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Ondřejov buduje nové chodníky
s přispěním evropských peněz
V ROCE 2017 SE NÁM PODAŘILO ZÍSKAT DOTACI NA REKONSTRUKCI
CHODNÍKŮ, PODPORA JE Z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU.
Prvotní atmosféra radosti ze získané dotace tak mohla přejít do ryze pracovní, začala zdlouhavá a někdy deprimující jednání
s úředníky. Například podklady pro zadávací
řízení musely proběhnout kontrolou poskytovatele dotace, která trvala nestandardně
dlouho – zde nastalo velké zdržení a stavba
se nám přesunula do zimních měsíců. Za
své tak vzala synergie s opravou komunikace, kterou jsme měli předjednánu.
S podmínkami dotace (zaměření na zvýšení
bezpečnosti chodců) a stanovisky úřadů souvisí také některé další zdánlivé nelogičnosti
při výstavbě. Například pro získání dotace
musely být splněny některé zásadní podmínky jako minimální šířka, která je dle norem
2 m, v některých úsecích může být s patřičným odůvodněním snížena na 1,5 m,
ve výjimečných případech, kde dodržení
předepsaných šířek prostorové možnosti
skutečně nedovolují, lze šířku zmenšit až
na 90 cm. Další podmínkou je úprava pro
nevidomé, z čehož plyne např. barevné odlišení vjezdů a zabudování dlaždic na vstupy chodníků s odlišným povrchem. Další
podmínkou související s bezpečností je zachování minimální výšky obrubníku vůči vozovce 15 cm, z toho plynou další technické
komplikace s provedením vjezdů, které jsou
nyní vůči chodníkům výrazněji zapuštěné
než původně, kdy byly některé obrubníky
cca 5 cm nad úrovní vozovky. S umístěním

chodníků v památkové zóně souvisí povinnost instalace žulových obrubníků na
náměstí. Dále narážíme na maximální délku
přechodu 7 m, což by například v křižovatce
s ulicí Školní prakticky znemožnilo odbočení autobusů, tuto problematiku musíme
v průběhu stavby řešit např. s dopravcem,
správcem komunikace a policií ČR. Některé
úpravy vyžadují i změnu projektu.
V průběhu stavby se potýkáme i s některými technickými problémy.
Jedním z nich je stav dešťové kanalizace.
Povedli jsme kamerový průzkum a pročištění
zanesených částí kanalizace v úseku pod rekonstruovanými a nově stavěnými chodníky.
Bylo nalezeno velké množství skrytých šachet, téměř všechny šachty jsou v havarijním
stavu – ty byly v průběhu stavby zrekonstruovány. Většinu ze skrytých šachet jsme
obnovili a zachovali jako revizní, abychom
v budoucnosti měli dostatek možností pro
čištění potrubí, například v prostoru náměstí
nebylo pročištění v celém úseku možné. Zároveň vyměníme část potrubí, které je na náměstí zborceno. To vše abychom v budoucnu
nemuseli do nových chodníků zasahovat při
opravách kanalizace.
Stavbu také pozdržely nezmapované kabely, v takových místech musely být výkopové
práce prováděny ručně, což bude možná
jedním z důvodů k prodloužení plánovaného termínu dokončení.



V roce 2018 nastávají změny v odpadovém
hospodářství, tyto změny jsou důsledkem
jednostranného rozhodnutí svozové ﬁrmy.
Nejvýraznější změnou bylo skokové navýšení cen za svoz odpadu, rada obce rozhodla, že pro letošní rok bude toto navýšení
dorovnáno z obecního rozpočtu, pro občany
se tak ceny za svoz komunálního odpadu
nemění. Významnější změna nastává pouze v jednorázových svozech. Loni si občané
mohli zakoupit jednorázové známky (resp.
je obdrželi v rámci určitého paušálu) a tyto
lepit na svozové nádoby. Svozová ﬁrma tuto
možnost pro všechny obce zrušila a nahradila ji ukládáním odpadu do pytlů – v den
svozu se pytel umístí před dům a svozová
ﬁrma jej odveze. Proti této změně jsme protestovali, a nakonec se podařilo dohodnout,
že alespoň pro trvale hlášené ondřejovské
občany, kteří bydlí sami, můžeme náhradou
za jednorázové známky využít známku na
svoz jedenkrát za měsíc.
Poplatky zůstávají stejné jako v roce 2017.
Není možné nastavit naprosto spravedlivý
systém pro všechny, některý systém je výhodnější pro více osob bydlících v jednom
domě, jiný zase pro občany, kteří v domě žijí
sami. Musíme volit to nejlepší ze špatných
řešení. Chápu, že pro někoho je systém
v naší obci výhodný více a pro někoho méně,
nicméně dle mého názoru patří svoz odpadů
v naší obci k těm pro občany levnějším (to
se nakonec potvrdilo i při naší účasti v neúspěšném výběrovém řízení na svozovou ﬁrmu, v rámci svazku okolních obcí).
V letošním roce se každopádně zúčastníme
výběrového řízení na svozovou ﬁrmu (pro
příští rok) a věřím, že se nám podaří dosáhnout stabilních a spravedlivých podmínek na
delší období. Naše snaha o výběrové řízení
již pro letošní rok byla bohužel znemožněna
deklarací všech potencionálních účastníků
o tom, že nemají dostatečné kapacity a výběrového řízení se nezúčastní.
V každém případě je nutné třídit – třídění
odpadu má pozitivní dopad nejen na životní
prostředí, ale i snižuje náklady na svoz komunálního odpadu a tím šetří i obecní rozpočet.
Vladimír Zámyslický
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Autobusová zastávka Dlážděná – NOVÁ!

Máme snahu stavbu provést tak, aby vyhovovala pokud možno všem, nicméně to je
v některých případech prakticky nemožné.
Například některé vjezdy na pozemky, při
původní výšce obrubníků a rozmanitosti původní výstavby, jsou velmi těžko řešitelné.
I zde musí být dodrženy příslušné normy,
chodníky příčně vyspádovat tak, aby nedocházelo ke stékání dešťové vody k domům.
V těchto případech hledáme kompromis tak,
aby byl vjezd přijatelný pro vlastníka a zároveň nevznikaly na chodníku pro chodce nepohodlná (nebezpečná) převýšení. Snažíme
se vždy komunikovat s vlastníky, někdy je to
zdlouhavé, ale snad vždy najdeme přijatelné
řešení. U některých úseků jsme již dodavateli
avizovali, že je z těchto důvodů nepřevezmeme a budeme trvat na úpravě.
V úvodu stavby jsme byli nespokojeni
s rychlostí prací, po našich urgencích dodavatel stavby posílil své kapacity a od začátku letošního roku již na jednotlivých úsecích pracují místo jedné tři party dělníků.
Dokončovací práce budou obsahovat dopravní značení (vodorovné i svislé), čisté
terénní a sadové úpravy a úklid staveniště
– předpokládané ukončení stavby je koncem března 2018.
Celá stavba se provádí v zimním období,
kdy většina technologických postupů prací
je ztížena klimatickými podmínkami, některé práce se musejí odkládat.
Dotace jsou příjemným zdrojem veřejných
peněz, ale jako každá mince má dvě strany, tak i zde jsou dotační podmínky, které
je nutné dodržet a které mnohdy komplikují
realizaci projektů (doba realizace, dodržení
někdy až kontraproduktivních požadavků
na bezpečnost a technické provedení, velké
množství neﬁnancovaných nákladů). Děkuji
všem obyvatelům za trpělivost s komplikacemi, které stavba způsobuje a věřím, že i přes
všechny zmíněné komplikace se podaří docílit komfortnějšího a zejména bezpečnějšího pohybu chodců v obci než doposud.
Vladimír Zámyslický
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Autobusová linka č. 409 (Strančice, Všestary, Mnichovice, Hrusice, Turkovice, Ondřejov, Stříbrná Skalice včetně Kostelních
a Hradových Střímelic) měla doposud
v Ondřejově dvě zastávky, nyní k zastávkám ONDŘEJOV – TURKOVICKÁ
a ONDŘEJOV – NÁMĚSTÍ přibude třetí
zastávka s názvem ONDŘEJOV – DLÁŽDĚNÁ. Jak název napovídá, zastávka se
nachází v těsné blízkosti místa, kde ústí
ulice Dlážděná do ulice Střímelická.
Tato zastávka bude sloužit obyvatelům
naší obce, ale zároveň je její umístění velmi příznivé pro návštěvníky ondřejovské
hvězdárny. Po zpracování projektu a získání nezbytných povolení jsme se snažili
celou akci realizovat tak, aby mohla být

zařazena do jízdního řádu již při jeho jarní
změně. Díky počasí, které sice nepotěšilo
milovníky zimy a sněhu, ale umožnilo stavět
i v zimním období, byla stavba dokončena
v lednu 2018. Problémem, který se ale obci
ve spolupráci se stavební ﬁrmou podařilo
vyřešit, bylo odvodnění místa.
Vše je zdárně dokončeno, zastávka ONDŘEJOV – DLÁŽDĚNÁ je zkolaudována,
začleněna do jízdního řádu a je v provozu
od 4. března 2018. Jízdní řád obsahující
novou zastávku je zveřejněn v aktualitách
na webu obce Ondřejov www.obecondrejov.cz.
Vladimír Zámyslický
PS: Zastávka Dlážděná je Na znamení!

K fotografii na titulní straně:
Skupina baráčníků Ondřejova rok 1931/2.
1. řada: E. Kroupová, J. Popelka, J. Fiala, Vilibald Bienert, M. Vilimovská (Řezbová), Šiklová,
Zemanová, Štichová, Sadílková s copy, Rédlová (v šátku). 2. řada: J. Medřický, Zima, V. Bělík,
Klokočník, Šticha, Strejček, Vávra, Šebl Fr. Sedící: F. Mašek, A. Vilimovský, Hřebíček, Zeman,
Zemanová, Štichová, Strejčková, Vávrová

Činnost HS Ondřejov – Zvánovice
Honební výbor HS Ondřejov se scházel
každé čtvrtletí současně s mysliveckým výborem a zajištoval organizačně celoroční
péči o zvěř a myslivecká zařízení v honitbě HS Ondřejov. Pro zimní období byl
zajištěn oves pro zvěř spárkatou, pšenice
a obilní odpad pro drobnou zvěř. Protože
zima probíhá letos vcelku mírnější formou,
věříme v menší úhyn spárkaté a drobné
zvěře. Výjimkou jsou pole s řepkou, kde
úhyn neovlivníme. V odstřelu černé zvěře

zřejmě letos překročíme 100 kusů divočáků za rok, protože z důvodů výskytu
afrického moru prasat povolila Státní veterinární správa jejich neomezený odstřel.
Z kynologických akcí jsme jako každoročně pořádali v květnu Výcvikový víkend
klubu KSK, v srpnu zkoušky ZVVZ a v září
BZH a BZ. O tyto zkoušky byl mezi vůdci
velký zájem.
V průběhu roku se uskutečnilo několik
brigád na likvidaci starých oplocenek, sběr
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Co je nového u hasičů v Ondřejově
NA ÚVOD BYCH RÁD SHRNUL UPLYNULÝ ROK 2017. JEDNOTKA Z ONDŘEJOVA ZASAHOVALA CELKEM U 44 PŘÍPADŮ.
Nejvýznamnější události byly: Požár rodinného domu v Ondřejově, rozsáhlý
požár lesa v Mirošovicích, odkud jsme
přejížděli na velký požár skládky pneumatik a výrobní haly v obci Ostředek, dále
jsme zasahovali u požáru rodinného domu
ve Stříbrné Skalici, velkého požáru pole
v obci Oplany, požáru kamionu na dálnici
D1, požáru chaty v Mnichovicích a požáru stodoly v obci Lensedly. Na konci října jsme likvidovali následky větrné smršti
v Ondřejově, kde jsme odstranili přibližně
70 spadlých stromů.
Z kulturních a sportovních akcí bych rád
zmínil 15. ročník soutěže v požárním útoku
Memoriál Jirky Kulhánka, ze kterého se
stala již tradice a každoroční účast okolních
sborů to jen potvrzuje. Další tradicí, kte-

v roce 2017
kamene a úklid okolo silnic. V lednu jsme
uspořádali ve Zvánovicích ples s bohatou
mysliveckou tombolou. Jako každoročně
byla oseta myslivecká políčka jetelem, ovsem, prosem, pšenicí, kukuřicí a slunečnicí ke zvýšení úživnosti honitby a na tyto
políčka byla podána na KÚ žádost o dotaci, která byla přiznána v požadované
výši 22 440 Kč a v prosinci zaplacena na
účet HS Ondřejov. V roce 2017 jsme také
dostali od OÚ Ondřejov 13 000 Kč na eko-
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rou jsme si dovolili zavést, je rozsvícení
vánočního stromu v Ondřejově na náměstí.
Tato akce láká každý rok více a více lidí
a atmosféra je také rok od roku lepší.
Začátek letošního roku je pro naši
jednotku ve znamení velkých událostí. Po téměř dvou letech příprav k nám
ze Slatiňan přijela nová velkokapacitní
cisternová automobilová stříkačka na
podvozku Tatra 815-7 Force, která byla
pořízena za 7 656 632 Kč. Tatra veze
9 000 l vody, 540 l pěnidla a požární vybavení. Na pořízení byla využita dotace z EU
i z integrovaného regionálního operačního
programu ve výši 90 % z celkových nákladů. V současné době probíhá seznámení
s vozidlem, kondiční jízdy a výcvik s novou
Tatrou. Po absolvování kondičních jízd

a výcviku plánujeme na sobotu 5. května
2018 uspořádat slavnostní akci při příležitosti uvedení do provozu. Bližší informace
o plánované slavnosti budou včas zveřejněny.
Další akce, která proběhla na hasičské
zbrojnici, byla rekonstrukce střechy. Akce
byla spoluﬁnancována z dotace ve výši
309 712 Kč od Ministerstva zemědělství
ČR a její součástí je i výměna výjezdových
vrat, vchodových dveří a úpravy zeleně
před zbrojnicí. Akce bude ukončena v letošním roce.
Závěrem bych rád poděkoval všem lidem,
kteří se na činnosti sboru a zásahové
jednotky jakkoliv podílejí.
Za SDH Ondřejov
Martin Keclík – velitel jednotky

logickou činnost. Za tyto peníze kupujeme
každý rok 40 bažantích slepic a 5 kohoutů,
které v březnu vypouštíme do lokalit, kde
se ještě bažantí zvěř vyskytuje, k oživení
populace.
Závěrem děkuji jménem HS Ondřejov starostovi Mgr. Zámyslickému a zastupitelstvu OÚ Ondřejov za příspěvek na činnost
HS a za spolupráci v roce 2017.
S pozdravem Přírodě, Lesu,
Zvěři a Lovu zdar,
Václav Pác, starosta HS Ondřejov
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Hotel Čihák z pohledu hasičů
Některým čtenářům se možná bude zdát, že tento článek do občasníku obce Ondřejov nepatří, že se
dotýká místa příliš vzdáleného centru dění v našich obcích – Třemblatech, Ondřejově a Turkovicích. Turistům a starousedlíkům ale určitě vyvolá nejednu vzpomínku na chvíle, kdy mohli navštívit nedaleký
poddubský hotel a restauraci v celé své kráse, síle a za plného provozu si dopřát doušek lahodného
osvěžujícího nápoje či doplnit energii a okusit speciality místní kuchyně.

ekreační středisko někdejšího Československého rozhlasu v 90. letech
minulého století změnilo vlastníka a přejmenovalo se na Hotel Čihák. Tato změna, která logicky souvisela se změnami ve
společnosti, však tomuto objektu a ani jeho
majitelům příliš štěstí nepřinesla.
Psal se 28. srpen roku 1999 teprve 33 minut a už se rozezněla siréna na turkovické
hasičárně – místní hasiči byli povoláni operačním důstojníkem HZS k likvidaci požáru
právě objektu Hotelu Čihák v Poddubí. Tehdy ještě s Tatrou 805 „kačenou“ a stříkačkou
PPS 12 vyjelo 9 členů turkovického sboru
bojovat s plameny v údolí říčky Sázavy. Na
místě jako 2. jednotka v pořadí za jednotkou
HZS Říčany jsme vytvořili čerpací stanoviště
a dodávali vodu na požářiště. Samostatně
jsme utvořili 2 proudy a pomáhali s rozebíráním konstrukcí a likvidací požáru. Po
téměř 4 hodinách jsme se s pocitem dobře
odvedené práce a nadějí, že se majiteli podaří objekt brzy opravit, vraceli zpět domů.
Po této nešťastné události majitel nechal
objekt opravit a po několika měsících by
nikdo ani nepoznal, že budovu nedávno
zachvátily plameny. Těsné okolí hotelu zasáhly povodně, v letech 2002, 2006 i 2013.
Vždy ale jakoby si velká voda netrouﬂa na
víc, zaklesla těsně před vstupním prahem
V průběhu let došlo ke změně majitele a na-

R
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konec k úplnému uzavření hotelu. Čeká
snad na svou rekonstrukci, ptali se mnozí
z nás. Odpověď na naše zvídavé otázky
nám přinesl opět zvuk hasičské sirény.
Ten bylo možné slyšet 17. července 2016
v 7:21 v Turkovicích, kdy naši hasiči vyjížděli s cisternovou stříkačkou CAS 25 Š706
opět k likvidaci požáru na adrese Poddubí
128 – na adrese sídla Hotelu Čihák. Dorazili
jsme v těsném závěsu za jednotkou z Lensedel, provedli odpojení objektu od elektřiny a zahájili průzkum a hasební práce.
Požárem byly zasaženy 3 místnosti v přízemí, díky nasazení hned 4 hasičů v dýchací technice a také díky použití přetlakové
ventilace jsme dokázali rychle dostat oheň
pod kontrolu, takže nebyly způsobeny výraznější škody. Statika celého objektu zůstala v dobré kondici. I tak to pro nás však
byl smutný pohled na kdysi velmi známé
útočitě našich mladických kratochvílí. Vracíme se zpět na základnu s nadějí, že snad
někdy v budoucnu Hotel Čihák opět ožije.
Naše naděje zhasly ve čvrtek 25. ledna letošního roku krátce před druhou hodinou
ranní. Již potřetí za posledních 20 let byla
turkovická jednotka povolána na stejné
místo. Hotel Čihák, Poddubí. Při průzkumu již
cestou do údolí jsme věděli, že tentokrát je
to opravdu špatné. Mohutné plameny předznamenávaly opravdovou zkázu poddubské

legendy. Už ze vzdálenosti více než kilometru jsme všichni věděli, že tentokrát s tím jako
hasiči nic nezmůžeme. Že tentokrát jsme
prohráli. Provedli jsme průzkum, napojili lensedelskou cisternu, utvořili hasební proudy
a zahájili vlastní hašení. Na místě již byli policisté, kteří vyloučili přítomnost osob uvnitř.
Vzhledem k tomu, že došlo ke zřícení střech
a stropu, bylo jen velmi obtížné bezpečně se
pohybovat uvnitř objektu. 9 hasičských jednotek zápasilo se živlem až do jedné hodiny odpolední. Jednalo se o jeden z náročnějších
zásahů, bylo zapotřebí použití dýchací techniky a museli jsme postupovat velmi opatrně
– neustále hrozilo zřícení jak podlahy, tak
i stropu. Proto byla nasazena také výšková
technika – plošina a žebřík.
I když zavládl smutek v našich očích i přes
to jsme na svou práci, na práci dobrovolných
hasičů hrdí. Nepodařilo se nám sice pro tentokrát zachránit objekt před ničivými následky
ohně, ale kdo ví, co by se dělo, kdybychom
nezasáhli včas. Hřeje nás alespoň pocit, že
okolní chaty, les a louky zůstaly nedotčeny.
Na tom určitě máme svou zásluhu.
Co bude dál? Nechme se všichni překvapit,
čas nám ukáže. Třeba někdy v budoucnu
si všichni pochutnáme na oroseném pivku
právě ve znovuotevřeném a nově vystavěném Hotelu Čihák.
Josef Brabec, velitel JSDHo Turkovice
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Fotbalisté
informují

Osadní výbor
Turkovic

Jarní část sezóny 2016/2017 naši hoši
pod vedením trenéra Mirka Svobody
zvládli výborně a skončili na krásném
druhém místě v okresní soutěži benešovského okresu. Celkově jsme získali 60
bodů za 20 vítězství a dvě prohry s Bystřicí. Skóre za celou sezónu bylo 150:25.
Kromě druhého místa jsme měli i nejlepšího střelce sezóny v kategorii starší žáci,
kdy Martin Potměšil vstřelil 66 gólů.
Do podzimní části sezony 2017/18 přišly
nové posily z přípravky.
Jakub Mašek, Šimon Mařinec, Štěpán
Suchý, Daniel Císař a Erik Schier. Celkem
máme momentálně 15 hráčů.
Podzim dopadl výborně a po odehraných
10 zápasech máme 8 vítězství, 1 remízu
a 1 prohru a jsme na prvním místě s 25
body a skórem 81:18. V tabulce střelců
máme v první desítce dva kanonýry. Na
prvním místě s 38 góly Martina Potměšila
a šestého v pořadí se 17 góly Vojtu Haiše.
Po podzimu byl udělán výkonnostní koš.
Z obou skupin jsou složeny skupina A a B
podle umístění v podzimní části. My jsme ve
skupině A. Jarní část sezóny začíná v neděli
8. dubna a první zápas hrajeme v Netvořicích. Po jarní sezóně nám budou odcházet
tři hráči. Z přípravky zřejmě přijde jeden hráč.
První domácí zápas naši borci odehrají
v sobotu 14. 4. 2018 od 10.15 hod. a jistě
jim udělá radost podpora domácího publika. Dovoluji si vás pozvat jejich jménem
nejen na tento, ale i všechny následující zápasy. Restaurace na hřišti je při zápasech
samozřejmě otevřena.
Marek Potměšil

V sobotu před první adventní nedělí
(2. 12. 2017) se v Turkovicích u dětského hřiště opět krásně rozsvítil
vánoční stromeček. Letos na svém
místě oslavil první narozeniny a dělal celé vánoční období radost nejen
dětem, ale i dospělým. Jsme rádi,
že jsme se u jeho druhého rozsvícení
sešli v tak hojném počtu, poslechli si
vánoční koledy od nadané ﬂétnistky
Zuzky a ochutnali výborný horký punč
připravený našimi hasiči.
Neméně kouzelné bylo také předávání
betlémského světla a věříme, že těm,
kdo si pro něj přišli, přineslo pohodu
a klid v uspěchaném předvánočním
čase. Děkujeme všem, kteří se podíleli na těchto dvou akcích a těšíme
se, že se se všemi setkáme opět na
připravovaném Jarním úklidu, Pálení
čarodějnic a Dětském dnu.
Na tyto sešlosti si ještě budeme muset
chvíli počkat, ale již nyní si můžete
data konání zapsat do diáře... Ještě
vše včas potvrdíme s detailními informacemi na webu www.naseturkovice.
cz a na Facebooku, dny by se však
již měnit neměly. Jarní úklid se bude
konat 24. 3., Pálení čarodějnic je
samozřejmě dané každý rok stejně
na 30. 4. a Dětský den se uskuteční
dne 9. 6., podzimní úklid 6. 10. a rozsvícení vánočního stromečku 1. 12.
Těšíme se na viděnou...
Milan Zach

Osadní výbor
Třemblat
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V neděli 3. prosince 2017 se členové
SDH Třemblat sešli v místní hasičárně,
aby pro děti připravili mikulášskou nadílku. Připravit děti o tuto akci by byla
škoda, protože po ní vydrží být i několik
hodin či dnů relativně hodné.
Pro děti byly připraveny soutěže, za které
dostaly drobné laskominy nebo si mohly zkusit zdobení perníčků, jež vzápětí
snědly. V momentě, kdy zazvonil zvonek
a objevily se pekelné mocnosti a nebeské bytosti, byly děti u svých rodičů rázem
hodné. Mikuláš s berlou, třímaje svou knihu
znalou všech hříchů i dobrých skutků a bíle
zářící anděl rozdávali dětem, které odříkali básničku za odměnu balíčky. Čertům se
moc nelíbilo, že u nás není žádný pořádný
hříšník, kterého by vzali do připravených
pytlů. Děti slíbily čertům, že budou hodné
a po jejich odchodu při hudbě DJ Jendy to
děti opět rozjely a později vpodvečer odcházeli spokojené domů.
Jana Pácová

Vítání občánků
Slavnostní akt vítání občánků proběhne letos v sobotu 5. května 2018. Jako vždy budou rozeslány pozvánky. Akt se stejně jako
v předchozích ročnících uskuteční v ondřejovském mlýně pana Ročáka. CD s fotograﬁemi budou k vyzvednutí na obecním
úřadu během dvou týdnů.

Den matek
Oslava Dne matek proběhne 13. května
2018 jako vždy v tělocvičně SKC. Akce začíná ve 13.30 hod. Všichni jsou vítáni!

Ondrejov 1_2018_streda _14_3.indd 9
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Ohlédnutí za rokem 2017
v mateřské škole Ondřejov

V uplynulém roce nejen, že proběhly v mateřské škole původní akce,
jako je setkání s panem Josefem Brabcem v Turkovicích, který dětem
se svým kolegou a synem předvedl práci Sboru dobrovolných hasičů Turkovice nebo také beseda o myslivosti a ochraně zvěře v našich
lesích s paní Katkou Štolcovou Preislerovou, ale i pár novinek.
rvní velkou novinkou pro děti a rodiče
byla školka v přírodě. Školku v přírodě
bych označila jako velmi zajímavou zkušenost, nejen pro děti, ale i jejich rodiče a učitele. Děti se, mnohdy poprvé, ocitly samy bez
rodiny, ve skupině dětí s paní učitelkami a to
na delší dobu. Naučily se starat samy o sebe,
pomáhat kamarádúm. Společně jsme navštívili klášter v Želivě, který je velmi skvostný.
Charakterizuje ho množství různých stylů
architektury. Dále děti mohly změřit své síly
se svými kamarády v závěrečném klání rytířů. Téma ,,Rytíři“ totiž prolínalo celou školkou
v přírodě a na konci byly děti, za slavnostního
složení slibu, pasovány na rytíře.

P
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Další změnou, kterou mateřská škola zavedla, je nový komunikační systém pro
rodiče. Mateřská škola začala pracovat
v programu Naše MŠ. Velký přínos je
hlavně v omluvenkovém systému, dále
v informacích o stravování, kulturních akcích apod. Rodiče si také mohou aplikaci
uložit do mobilních telefonů, kde si mohou
kdykoli najít informace, týkající se mateřské
školy.
V listopadu ve všech třídách mateřské školy proběhla tradiční akce Halloween. Jejím
hlavním posláním byla sounáležitost dětí,
rodičů a mateřské školy, ve společném zdobení dýní a ochutnávání dobrot vyrobených

z dýní, jako je například dýňová polévka, či
jiné pochutiny vážící se k tomuto svátku.
Prosinec proběhl ve znamení ,,Vánočních
besídek“ a ,,Vánočního jarmarku.“ Děti ze
třídy Kuřátek si připravily s paní učitelkami
moc hezkou dramatizaci, koledy a básničku.
Skláním se před trpělivostí paní učitelek od
Kuřátek. Málokdo tuší, kolik úsilí stojí za nácvikem dětského vystoupení.
Také třída Včelek nacvičila pěkné vystoupení, které děti zakončily koledou ,,Vzhůru
bratři milí“.
Třída Ještěrek si připravila na vánoční jarmark taneční vystoupení, báseň a koledy.
A třída Vážek secvičila dramatizaci příběhu
,,O Ježíškovi. „Výstup dětí proběhl na osvětlené lodi, na zahradě mateřské školy. Kromě
vystoupení se, za dobrovolnou cenu, na
jarmarku prodávaly výrobky, které vyrobily
nejen děti s paní učitelkami, ale také rodiče.
Celý výtěžek byl poslán na podporu centra
pro rozštěpové děti s názvem ,,Za novým
úsměvem“. „Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zůčastnili pomoci
s přípravou a realizací jarmarku a nejen
jarmarku, ale i besídek ve třídách Kuřátek
a Včelek.
Poslední prosincovou tečkou bylo zpívání
v kostele, pod taktovkou milého kamaráda pana Pepíka Zichy. Zahrál dětem ze
školky koledy, které děti znaly a společně
si je v kostele, za zvuků varhan, zazpívaly.
Pepíčkovi bych ráda poděkovala a budu se
těšit na spolupráci v příštím roce.
Na závěr bych chtěla poděkovat celému
personálu, za velmi vzornou a pečlivou práci
nejen s dětmi, ale i na chodu celé naší mateřské školy. Bez jejich přičinění by to zkrátka nešlo.
Romana Brilová

16/03/2018 13:11:01

11

OKÉNKO DO HISTORIE

Obec Baráčníků Ondřejov –
od historie k současnosti

2

V měsíci dubnu znovu obnoven spolek „Vlastenecko dobročinné
obce Baráčníků v Ondřejově, který byl původně založen zde r. 1911
a následkem válečných let činnost jeho ochabla.
Kronika obce Ondřejova, str. 39

1
říve než se budu věnovat samotné
ondřejovské obci baráčníků, pojďme si připomenout něco málo z historie
o baráčnickém spolku samotném.
Jméno spolku je odvozeno od názvu kolínského hostince U Šleitrů zvaném Baráček,
kde se členové prvního spolku u nás scházeli od roku 1873. Hlavní náplní dobročinné
činnosti byla podpora vdov, sirotků, chudiny
a tuto činnost spojovali s vlastenectvím. Zajímavé je pojmenování místa, kde se baráčníci
scházejí a jednotlivých funkcí. Výbor místní
obce baráčníků se označuje jako konšelstvo a v jeho čele stojí rychtář. Členové se

D

oslovují sousedé a tetičky. Členové výboru
mají funkce panímaminka, pantatínek, rychtář, místorychtář, syndyk (jednatel), berní
(hospodář), slídilové účtů (revizní komise),
švandymistr (za kulturu), šafář (zabezpečuje
občerstvení). Baráčnický ženský kroj se
nazývá svéráz (tmavá sukně a vyšívaná
halenka v národních barvách). Sváteční je
pak kroj česká Mařenka s čepcem, holubičkou, šněrovačkou, sukní a naškrobenou zástěrou (foto č. 1). Předlohou tomuto kroji se
stalo oblečení Mařenky ze Smetanovy „Prodané nevěsty“. Svéráz pro muže se skládá
z bílé košile vyšívané v národních barvách
podle předepsaného vzoru, s červenou
stužkou místo kravaty, tmavých kalhot a na
hlavě baráčnická čapka s pérem.
Ondřejovský spolek baráčníků (po hasičském
spolku zřejmě druhý nejstarší spolek v Ondřejově) se scházel na rychtě, což byl objekt
bývalé hospody U Bělíků (nyní cukrárna sv.
Ondřeje na náměstí). Říká se, že u vchodu
byla zavěšená dřevěná ručička, a každý, kdo
přicházel si s ní potřásl. To, aby se nemusel
vítat s každým již přítomným členem zvlášť.
Dětem naháněla ručička strach, a tak ji raději
obcházely velkým obloukem.
Současným rychtářem obce Baráčnické
Ondřejov je pan Ladislav Padevět, který je
v čele spolku baráčníků již od roku 1980.
Jeho symbolem moci je rychtářské právo.

Baráčníci - 120. výročí v Praze, 2. 7. 1994.

Ondrejov 1_2018_streda _14_3.indd 11

Původně měl spolek i kolem padesáti členů.
V současné době se však počet snížil na
dvanáct. Ondřejovský spolek je podle slov
rychtáře Padevěta, otevřený každému, kdo
by měl zájem podílet se na jeho činnosti.
I ondřejovská obec má svůj prapor, který
byl vysvěcen roku 1936 (foto č. 2), který
se používá při slavnostních příležitostech
a oslavách s účastí baráčníků. To byly například oslavy týkající se vydání dekretu Ma-

S nejstarším členem p. Kratochvílem.

rií Terezií, které se uskutečnily v roce 1995
a 2015. Další významnou událostí je Den
matek, kdy baráčníci předávají všem ondřejovským ženám nad 80 let kytičku v květináči. Ty, které se nemohou akce zúčastnit,
pak navštěvují doma. A jak říká rychtář Padevět, mnohé kytičky díky láskyplné péči již
dosáhly úctyhodného vzrůstu. Baráčníci organizují rovněž zajímavé vlastivědné a kulturní zájezdy, ke kterým se mohou připojit
i ostatní občané Ondřejova.
A mně nezbývá než poděkovat tomuto
spolku za jeho podíl na dění v obci a popřát
mu, aby se jeho řady rozrostly v brzké době
o nové mladé členy! Rovněž děkuji rychtářovi Padevětovi za zapůjčení fotograﬁí.
Naděžda Vlnasová
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ECHO ZE ŠKOLY

Přijďte najít
Krtka, který byl
ve vesmíru aneb
zápis do první
třídy bude opět
jiný než jinde
Kdy? V sobotu 14. dubna 2018. A kde jinde, než v Ondřejově..., kde je základní škola a zároveň nejstarší a největší hvězdárna
u nás s největším dalekohledem v České republice. Tady se nějaká výjimečnost
nabízí. Dalekohled o hmotnosti otáčivých
částí přes 80 tun je možná pro droboučké
předškoláky příliš velký a možná vzdálený. Máme tu ale výjimečnou postavičku,
mnohem lehčí a dětem také mnohem bližší.
Ta navíc byla ve vesmíru. A tak se děti při
zápisu do 1. třídy mohou zúčastnit hledání
Krtka astronauta, který letěl spolu s americkým astronautem Andrewem Feustelem v raketoplánu Endeavour do vesmíru.
Několik jednoduchých úkolů je hrou zavede až ke Krtkovi, se kterým se budou moci
pozdravit, vyfotografovat i pomazlit :-). To
ale bude až poté, co projdou školou, kterou
si tak prohlédnou, podívají se do některých
tříd a prostor a dobrodružnou cestou dojdou
až do nebeské třídy, která jak jinak, musí
být někde až na konci pod nebem. Tam
na ně bude čekat spousta mimořádných
věcí, od dalekohledu až po Krtka astronauta. Tady, na konci zápisu, už budou moci
zůstat, jak dlouho budou chtít a užívat si
vesmíru. Krtek astronaut se u zápisu do
první třídy objevuje pouze v ondřejovské
škole! Prostě Základní škola v Ondřejově
spolu s Astronomickým ústavem Akademie
věd připravují pro děti skutečně hvězdný
zápis.
Pavel Suchan

Třídy 1. A a 1. B ze Základní školy
bratří Fričů se představují!
Nebude to dlouho trvat a jednu dubnovou sobotu vyrazí slavnostně oblečení předškoláci k zápisu do školy. Možná se těší, možná mají trochu strach z toho, co je to
vlastně všechno před nimi. A úplně stejně na tom byli i současní prvňáčci v minulém
roce. Jak ten svůj první rok vlastně zvládají? Co všechno dělají, jak se jim daří?
Sešlo se nás v září třicet pět a od té doby
jsme všichni ušli dlouho cestu. Naučili jsme
se toho za tu dobu moc a moc – nejenom
počítat do deseti, jako když bičem mrská,
číst a většinou i přečíst to, co je potřeba,
nebo psát velkými písmeny, ale i spolupracovat, pomáhat si a navzájem se poslouchat. Víme už, že každý z nás je dobrý v něčem jiném a že chyba je jen další schůdek
na cestě k cíli. Jsme čím dál samostatnější
a se spoustou situací si umíme poradit a řešit je lépe a lépe každým dnem. Povídáme
si o věcech kolem nás, v zimě chodíme
bobovat, zpíváme si, čteme si a vyprávíme
i se společně smějeme. (Zbývá nám čas
i na lumpárny, ale pssst!) V družině si hrajeme, chodíme ven a spoustu toho vyrábíme.
Naše paní učitelky i ostatní dospěláci kolem se snaží, aby se nám ve škole líbilo, cítili jsme se tu dobře a práce se nám dařila.
A nezůstáváme zdaleka jen ve škole! Hned
v září jsme vyrazili na výlet do Hrusic, kam
nás doprovázel Mikeš a hlídal, abychom se
neztratili. Jezdíme do divadla, navštívili jsme
Anežský klášter v Praze, kde pro nás při-

pravili krásnou výtvarnou dílnu. Před velikonočními svátky se vypravíme do skanzenu
v Kouřimi a v létě plánujeme dokonce velký
výlet do Farmaparku v nedalekých Soběhrdech. Do tříd za námi v rámci programu
Zdravá 5 v únoru přišla paní lektorka, se
kterou jsme si povídali o zdravé výživě,
účastnili jsme se ale i celoškolní soutěže
v běhu, preventivních akcí Ulice dětem
a Bubny do škol nebo besedy se spisovatelkou Danielou Fischerovou. A abychom
nezapomněli, na květnovém školním plese
nás čeká slavnostní stužkování.
Rádi také využíváme možností, které nám
dává samotný Ondřejov – v krásném parku
hvězdárny jsme jak se říká „pečení vaření“
a tělocvik, prvouku nebo výtvarnou výchovu
trávíme venku velice často. A proč ne –
copak není živá nutrie na rybníčku mnohem
zajímavější než ta z nějakého obrázku?
Tak, předškoláci, nemějte strach, první třída je prostě prima!
za prvňáčky třídní učitelky
Věra Machová a Hana Schwarzová

Zápis do 1. třídy
Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2018/2019 se uskuteční v sobotu 14. dubna 2018
v hlavní budově Základní školy bratří Fričů v Ondřejově.
Bližší informace a pokyny k zápisu budou zveřejněny v polovině března 2018 na
webových stránkách školy, okolních obcí a dalších místech. Zápis se uskuteční opět
ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR.
Ing. Hana Chaloupková, zástupkyně ředitele
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Lekníny 5. A
Výtvarné dílny
Pavly Michálkové

Škamna ve školním roce 2017 – 2018
Znovuobnovený Spolek Škamna Ondřejov
se zúčastnil již tradiční Vánoční prodejní
výstavy, která se konala 2. prosince 2017
v místní ZŠ. Náš stánek návštěvníky vítal
hned za vstupem do školy. K prodeji jsme
nabízeli perníčky, sýrové tyčinky a máslové
štoly, vše domácí výroby z rukou členek
Škamen. Historicky poprvé dostali návštěvníci výstavy možnost zakoupit si dětská trička s logem a názvem školy, která
nechal spolek Škamna vyrobit. Trička stojí
259 Kč, lze je získat v dětských velikostech
S, M a L a zakoupit je můžete na akcích,
kterých se spolek účastní, nebo si je můžete prohlédnout na webových stránkách
spolku www.skamna.cz a objednat na
e-mailu skamna@centrum.cz.
Na našich webových stránkách naleznete
i veškeré informace o činnosti Spolku Škamna Ondřejov, včetně všech aktualit, kontaktů
a online přihlášky. Nové členy mezi sebou
rádi uvítáme!
Naše účast na vánoční výstavě se neomezila pouze na prodejní stánek. V prvním patře
jsme pro děti připravili malou dílničku, kde si
mohly dekoračními ﬂitry a kamínky ozdobit
magnetku.
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Vánoční atmosféru jsme si společně se
žáky, učiteli a rodiči připomněli ještě začátkem nového roku, kdy se v SKC po všech
peripetiích způsobených nepříznivým počasím mohl dne 5. ledna 2018 uskutečnit oživlý betlém. Věříme, že jsme naším
stánkem s nealko punčem, čajem, domácími chleby s několika druhy pomazánek,
perníčky a sýrovými tyčinkami přispěli
k příjemné atmosféře, která na této akci
vládla.
Veškerý výtěžek z těchto akcí bude použit
na ﬁnancování mimoškolních aktivit dětí
v naší ZŠ, přispějeme také na lyžařský výcvik 7. třídy a podpoříme nákup některých
učebních pomůcek a odměn za recitační
a pěveckou soutěž pro žáky 1. stupně.
V novém roce se budeme těšit, že se
s vámi potkáme i na dalších akcích, které
bude Spolek Škamna spoluorganizovat.
Tou nejvýznamnější bude jistě Školní ples,
který se uskuteční 25. května 2018 od 18.
hodin v sále SKC.

Už vám kvetou lekníny? 5. A ano.

Plavecký kurz
2. a 3. tříd

Budeme se těšit na shledanou!
Za Spolek Škamna Ondřejov
Marie Foltánková
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Projekt
Kapka světla

ZOH očima osmáků
Výtvarné dílny
Nataši Škardové

Bojovaly jsme za TMU pro Českou republiku v rámci projektu Zachraňme TMU! V lidském životě je ale SVĚTLO občas potřeba. My jsme se rozhodli, že darujeme Kapku
světla naší kamarádce Kristýnce a pomůžeme jí tak splnit její sen. A jsme neskutečně vděční, že nám i vy pomáháte udělat Kristýnčin život, zatížený nevyléčitelnou
nemocí, krásnější.
„Štěstí lze najít i v nejtemnějších obdobích
života, pokud si člověk vzpomene na to, že
může rozsvítit světlo.“
Joane Rowling
Kristýnka je třiadvacetiletá slečna, která je
na vozíku od svých deseti let. Bydlí v Lensedlích a chodila do ondřejovské základní
školy. Dnes je součástí týmu Jaguars
Praha, ﬂoorbalového týmu, který tvoří
lidé s tělesným postižením. Hra Kristýnku
moc baví, dochází na pravidelné tréninky
a účastní se soutěží. Hodil by se jí ale lepší
vozík, aby byla rovnocennějším soupeřem.
Její současný vozík je totiž pomalý a nový
vozík je drahý.
„Je to už tolik let, co jsem se s Kristýnkou
poznala. Pamatuji si, že tehdy ještě chodila.
Opatrně, krůček po krůčku. Vzpomínám si
také, že jsem ji tuším v druhé třídě vodila
po zvonění na toaletu. Tak aby už nehrozilo, že do ní někdo ze starších spolužáků na
chodbě neomaleně strčí... Hrozně ten čas
letí. Dneska je z ní dospělá slečna.
Loni jsme se potkali na vánočním večírku
ﬁrmy, ve které jsme tehdy obě úplně náhodou pracovali. A tam mi došlo, jak silná
Kristýnka musí být, když i přes to všechno,
co jí život naložil, dokáže být tak neskutečně pozitivní. Pokaždé, když ji potkám,
usmívá se a má na rozdíl ode mě vždycky
dobrou náladu.
Tehdy jsem přemýšlela, že ji chci pomoct.
Nevěděla jsem jak, jako studentka moc
možností nemám. Pak ale přišla nabídka
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stát se Dobro-druhem a okamžitě jsme
měly s kamarádkami z redakční rady základní školy v Ondřejově jasno. Chtěli jsme
pořádat beneﬁční akce a sbírat korunu ke
koruně a mít tak možnost přispět Kristýnce
na splnění snu.“
Pořádat beneﬁci je velká zodpovědnost.
Zpočátku jsme měli strach, že projekt nebude mít úspěch. Neskutečně nás těší, že
už proběhlo v rámci projektu mnoho sbírek,
které jsme sami neplánovali, ale přišli jste
s nimi vy, obyvatelé Ondřejova a okolí.
Proběhla tedy již sbírka v rámci rozsvěcení
vánočního stromu v Ondřejově, během
oživlého betléma nebo dokonce během
prezidentských voleb v Lensedlích. Brzy
také spustíme darovací výzvu na www.
darujme.cz, kde bude možné na sbírku
přispět on-line. Závěrečná akce projektu
proběhne v květnu během dní otevřených
dveří na hvězdárně.
Projekt Kapka světla podporuje Nadace
VIA v rámci programu Dobro-druzi.
Co všechno má redakční rada za sebou?
Projekt Zachraňme TMU! oceněný cenou
Gratias Tibi, zaměřený na popularizaci světelného znečištění mezi dětmi. Projekt podpořila Nadace O2 v programu Think big.
Projekt Vesmírné náměstí, díky kterému
se Ondřejov pyšní zastávkou plnou souhvězdí a novými lavičkami s astronomickými kresbami. Projekt podpořila Nadace O2
v programu Smart Up.
Pavla Hudcová
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Z ONDŘEJOVSKÉ HVĚZDÁRNY

Osmičkový rok hvězdárny v Ondřejově
Podobně jako Česká republika je i ondřejovská hvězdárna spjata s osmičkovými letopočty.
Proto si v tomto roce připomíná hned tři výročí, jedno dokonce úzce spjaté s republikou.
120 let od založení hvězdárny
21. ledna 1898 zakoupil Josef Frič zalesněný pozemek na vrcholu Manda u městečka Ondřejov, aby tu vybudoval hvězdárnu.
Toto datum je tedy považováno za okamžik
založení ondřejovské observatoře.
Ředitel Astronomického ústavu AV ČR
profesor Vladimír Karas: „Ondřejovská
hvězdárna je dnes součástí Astronomického ústavu AV ČR. Vědci u nás pracují ve
čtyřech odděleních – Slunečním, Stelárním, Oddělení meziplanetární hmoty
a Oddělení galaxií a planetárních systémů.
V mnoha oborech jsme na světové špičce
a jsme také začleněni do nejvýznamnějších
evropských struktur, především do Evropské jižní observatoře a Evropské kosmické
agentury. A tak si myslím a doufám, že by
na nás byl zakladatel ondřejovské hvězdárny pyšný.“
V roce 1750 založil páter Stepling při
jezuitské koleji v Klementinu pražskou
hvězdárnu, která se na dlouhá léta stala
astronomickým centrem naší země. Věž
Klementina sice záhy přestala vyhovovat
astronomickým pozorováním pro své nevýhodné umístění uprostřed města, avšak
všechny snahy o založení nové observatoře ztroskotaly. Hvězdárna ale pracovala nadále a stala se důležitým centrem časové
služby, meteorologickou stanicí a první
geofyzikální observatoří. Zásluhou profesora Seidlera se česká univerzita postarala

První pozorovací domek
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Západní kopule ve výstavbě

o zřízení univerzitní hvězdárny v Praze na
Letné, později přemístěné na Smíchov do
Švédské ulice.
K velkým obdivovatelům astronomie patřili mezi jinými také bratři Josef a Jan
Fričové. Po vysokoškolských studiích
se oba věnovali nejvíce astronomii. Nedostupnost drahých přístrojů vyřešili založením vlastní mechanicko-optické dílny. Výrobou přesných astronomických
a měřicích přístrojů získávali také potřebné prostředky pro živobytí a realizaci
svých plánů. Jan vybudoval v podkroví

společné dílny malou hvězdárničku, kde
umístil i malý astrograf vlastní výroby.
Tímto přístrojem získali řadu úspěšných
snímků komet. Později Jan zhotovil plány
na větší astrograf s patnácticentimetrovým Petzvalovým objektivem. Ale dříve,
než se mohli pustit do práce, Jan vážně
onemocněl a po čtyřech dnech umírá.
21. ledna 1898 zakoupil Josef Frič z ušetřených peněz zalesněný pozemek na vrcholu Manda u městečka Ondřejov, aby tu
vybudoval hvězdárnu. Pozemek získal za
900 zlatých, avšak s podmínkou, že bude
sloužit pouze vědeckým účelům. Uctil tak
památku svého bratra Jana, se kterým si
vzali za svůj životní cíl vybudování české
observatoře. Hvězdárna vyrůstala jen pozvolna tak, jak to dovolovaly prostředky
získané výrobou přístrojů jemné mechaniky. První observatoří byla dřevěná
bouda v ohradě na svahu Mandy za zahradou vily Eleonory Ehrenbergrové. Tato vila
byla později odkoupena a využívána jako
byt ředitele ústavu. S vlastní výstavbou
observatoře bylo započato až roku 1905
podle projektu architekta Josefa Fanty.
Nejprve byla postavena centrální budova,
po které následovaly zahradníkův domek,
studovna a po dvou pozorovacích domcích
po pravé a po levé straně na plošině před
centrální budovou. V pozorovacích domcích
byly instalovány astronomicko-geodetické
přístroje (cirkumzenitál, diazenitál a radio-
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zenitál) pro měření přesných zeměpisných
souřadnic. Tyto vlastní mechanicko-optické přístroje byly zkonstruovány za pomoci Františka Nušla. V roce 1911 byla
postavena Západní kopule – věnovaná
památce Jana Friče s pamětní deskou „In
tristium memoriam“. Zde byl roku 1920 instalován dvojitý Fričův astrograf s průměry
objektivů 16/72 cm, 21/95 cm a s pointerem 13,5/117 cm, který sloužil plných 43
roků. V roce 1912 byla dokončena stavba
Centrální kopule s 8¨ Clarkovým ekvatoreálem (20,8/283 cm), který byl v roce
1961 nahrazen reﬂektorem o průměru
zrcadla 65 cm a výsledným ohniskem
11,4 m. Optika tohoto přístroje pocházela z dílny prof. Gajduška, montáž byla
paralaktická od ﬁrmy Carl Zeiss - Jena.
V roce 1913 byla na observatoři zřízena
první rádiová stanice v Čechách pro příjem
časových signálů. Po dobu první světové
války byly práce na hvězdárně přerušeny.

90 roků od odevzdání
hvězdárny státu
28. října 1928, k desetiletému výročí vzniku
samostatného státu, nabídl Frič observatoř Československému státu pro účely
Karlovy univerzity, avšak s podmínkou
ryze českého samostatného ústavu. Po
převzetí do státní správy byla ondřejovská
observatoř pojmenována „Žalov, hvězdárna bratří Josefa a Jana Friče při Universitě Karlově“. Prvním jejím ředitelem se stal
profesor František Nušl. Od roku 1929 začala hvězdárna pracovat celoročně, avšak
se skromným personálem a slabým materiálním a ﬁnančním zajištěním.
18. listopadu 1942 převzali hvězdárnu hitlerovští okupanti do své správy pro potřeby
„německé Karlovy university“. Hvězdárna
se tak stala výhodným útočištěm před frontou pro profesora astronomie na německé
univerzitě – dr. Schauba. Z okupace vyvázlo zařízení hvězdárny poměrně dobře,
a to i přesto, že podle vojenského rozkazu jí
v poslední fázi války hrozilo zničení.

Z ONDŘEJOVSKÉ HVĚZDÁRNY

Stavba Centrální kopule

Po válce v roce 1945 se hvězdárna stává
opět součástí Státní hvězdárny. Po ustavení ČSAV přechází observatoř v roce
1952 pod její řídící správu. Dochází k dalšímu rozšiřování. V letech 1952–1955 je realizována výstavba nové sluneční laboratoře
s kopulí Zeiss o průměru 6 metrů. Budují
se nové mechanické dílny (1963) a výstavba vrcholí v roce 1967 otevřením jednadvacetimetrové kopule pro ondřejovský
dvoumetr, dnes pojmenovaný jako Perkův
dalekohled, výrobek ﬁrmy Carl Zeiss Jena s průměrem hlavního zrcadla 2 metry
a s ohniskem v systému Coudé 64 metrů.
Hmotnost celého přístroje činí přibližně
80 tun. Dalekohled je využíván pro spektroskopii. Jedná se o největší dalekohled
v České republice.

20 let Muzea Vojtěcha Šafaříka
Hvězdárna v Ondřejově je také pěkným
výletním místem a nejeden ondřejovák
sem vodí návštěvy nebo se sem jde jen
tak projít. Historické kopule hvězdárny slouží v současné době jako mu-

zea, právě před 20 lety ke stému výročí
hvězdárny byly v úzké spolupráci Astronomického ústavu AV ČR s Univerzitou Karlovou zrestaurovány. Ve verandě muzea
V. Šafaříka je umístěn tubus Fričova dalekohledu, jehož optika, více než 150 let stará, slouží dále ve Slunečním oddělení k pozorování slunečních skvrn. Jsou zde také
vystaveny přístroje vyrobené převážně
Josefem Janem Fričem a dobové fotograﬁe
ze stavby hvězdárny. Návštěvy hvězdárny jsou možné od května do září každou
sobotu a neděli a ve státní svátky, prohlídky začínají v 10, 13 a 16 hodin. Kromě
muzea je možné si prohlédnout z návštěvnické galerie největší český dalekohled. Hvězdárna je koncipována jako arboretum se vzácnými keři a dřevinami a je
tak zároveň opravdu pěkným místem pro
výlet. A komu se tam ani tak nechce, ten
se bude moci podívat na novou virtuální
prohlídku hvězdárny, kterou pro letošní
jubilejní rok připravujeme na web Astronomického ústavu AV ČR.
Pavel Suchan

Dny otevřených dveří na hvězdárně
18. – 20. května 2018
Zveme vás od pátku 18. do neděle 20. května 2018 na hvězdárnu
v Ondřejově, kde proběhnou Dny otevřených dveří, které jsou tradičně nejrozsáhlejší akcí pro veřejnost zpřístupňující pracoviště Astronomického
ústavu AV ČR. Vstup zdarma. Program bude zveřejněn na webu a Facebooku Astronomického ústavu AV ČR a také na nástěnce na ondřejovském
náměstí. Těšíme se na vás!
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V září budeme
opět společně
slavit

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V SKC
V letních měsících, zřejmě na přelomu
července a srpna budou v SKC v Ondřejově čtyři týdenní běhy příměstských
táborů. Jednotlivé týdenní bloky povedou především lektoři SKC, L. Mášová,
B. Valuchová, M. Stavinohová a paní učitelky ze školního klubu v SKC.
Tyto tábory budou pro děti ZDARMA, rodiče zaplatí pouze příspěvek na stravování –
obědy a svačiny – ve výši 750 Kč. Děti budou
mít k dispozici tělocvičnu, veškeré vybavení
SKC, budou chodit na výlety, v programu
každého bloku je i populárně naučné povídání o záchranářství a promítání a povídání
o přírodě a ekologii. V každém týdnu bude
k dispozici i cvičitel a instruktor sebeobrany,
je připravováno mnoho dalších programů,
např. výlet, bojová hra apod.
Vzhledem k tomu, že vedení SKC ještě
doupřesňuje podmínky s MPSV, které se ﬁnančně na tomto programu většinově podílí, je
tato informace předběžná a jednotlivé parametry mohou být ještě pozměněny, ale základní
kritéria, tzn. dotovaný tábor a místní lektoři zůstávají. SKC již odevzdalo všechny podklady
a očekáváme jen potvrzení a výzvu k podpisu
smlouvy, předběžně je dotace schválená. Tuto
informaci zveřejňujeme z toho důvodu, že další
Ozvěny vyjdou v termínech, ve kterých by již
nebyli rodiče schopni reagovat, nicméně zatím bez záruky. Již nyní přijímáme předběžné
přihlášky na hynekkaspar@seznam.cz, tel.
774 780 038. Počet dětí v každém týdnu je
max. 12. Další informace budou postupně zveřejňovány v časopise Zápraží a na vývěskách
SKC.
Hynek Kašpar
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Ondřejov má sám o sobě bohatou
historii, a když k tomu připočteme významné národní milníky z let končících
osmičkou, je to přímo výzva k oslavám.
Chtěli bychom navázat na Slavnosti
s historickým kontextem, které se v Ondřejově konaly v roce 2015 a 2016,
v roce 2017 jsme od jejich pořádání
ustoupili z důvodu masové akce, která
probíhala v areálu AU ČSAV.
Letošní oslavy proběhnou 8. září 2018
a na co se můžeme těšit?
Na náměstí budou probíhat tradiční trhy
a ukázky řemesel i kulturní program,
vystoupí hudební skupiny, přizveme
i naše děti ze základní a mateřské
školy, prezentovat se budou zájmové
kroužky z SKC Ondřejov. Plánujeme
i výstavu fotograﬁí se zaměřením Ondřejov dříve a nyní, v jednání jsou i další
akce a aktivity, které budou (doufejme)
příjemným překvapením.
Hlavně věřím, že se sejdeme v hojném
počtu, uvidíme známé tváře, které
běžně nevídáme, v dnešní, prudké
době si uděláme čas posedět, poklábosit a užijeme si dobré nálady, ke
které snad přispěje kulturní program
a samozřejmě i dobré jídlo a pití.
Vladimír Zámyslický
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Jaro ve Sportovně kulturním centru

 Předjaří se u nás roztančilo s Bohemia
baletem. Letos už pošesté, čehož si velmi
považujeme. Je to nejen otázkou historie
a působení úžasných primabalerin, sester
Šiklových v Ondřejově, ale snad i vřelou,
často i bouřlivou atmosférou, kterou dokáží vytvořit diváci. Bohemia balet pravidelně
vystupuje po celém světě i na prestižních
scénách u nás, a tak jsme v SKC hrdí, že
se tak vynikající soubor rád do Ondřejova
vrací.
 Na jaře v sobotu 24. 3. v 15 hod je
již 12. Akademie SKC (to to letí!), kde
se představují hlavně ty kurzy, jejichž
obsah je pro vystoupení vhodný, jako je
kytara, rokenrol, balet, Taekwon-Do,
Parkour&Freerun (tzv. Hopsáci), Rope
Skipping (švihadla), muzikál, karate a sebeobrana. I předškoláci se letos hlásí o slovo
a nově vystoupí děti z kurzů z MOMMYTIME a opětovně z MŠ v Ondřejově.
O většině těchto kurzů a jejich úspěších
jsme očima trenérů psali v minulém čísle.
Moc si vážíme práce všech, kteří věnují
nemálo času přípravám na Akademii. Proč
vlastně? Pro vystupující je Akademie mo-

tivací, ukázat, co se během roku naučili,
pro rodiče je radostí vidět zejména svoje
děti, ale i získat přehled, kam je možné
pravidelným tréninkem dojít. Pro ostatní
diváky je i přehlídkou části nabídky SKC,
z které si mohou vybrat a přesvědčit se na
vlastní oči o úrovni kurzů (jen připomínáme,
že některé vedou mistři republiky, Evropy
i světa). Vždyť se SKC může prezentovat
téměř 60 lekcemi týdně s účastí kolem 600
osob od předškoláků až po 70+.
 Ne všechny kurzy v SKC jsou vhodné
pro vystoupení. A právě ty bychom vám
chtěli blíže představit, abyste se i vy mohli
přidat. Jde to kdykoli! Pro přehlednost začneme od pondělí do neděle. Basketbal
v kombinaci s ﬂorbalem (od 17 hod.)
pod vedeních zkušeného Zdeňka Fouska
si získal kluky i holky 1. stupně ZŠ. Náplní
je provést děti herními dovednostmi i hrou
dle pravidel. Čtyři basketbalové koše i ﬂorbalové branky se hodí pro maximální zapojení malých sportovců. Stálá partička badmintonistů (od 20 hod.) se schází pozdě
večer. Už toho hodně umí, ale je otevřená
i novým hráčům. Večer do malého sálu při-

V SKC se přece jen místo našlo (malý sál, učebna)
JÓGA

cházejí ženy zdravě protáhnout i posílit své
svaly nejprve s Bárou Valuchovou při Pilates (od 19 hod.) a následně s Ditou Fuchsovou při Powerjóze (od 20 hod.). Tvůrčí
schopnosti dětí rozvíjí v učebně na kroužku
keramiky (od 16 hod.) Irena Pudíková, která obětavě přiváží veškeré potřeby a originální díla dětí odváží k vypálení mimo SKC.
Její vlastní výrobky se mohou pyšnit titulem
Originální produkt Zápraží.
 Úterní večerní lekce se zaplní „aerobičkami“, a že jich je! Vždyť je vede Olga Šípková. 90 minut (od 18 hod.), aerobiku, stepů,
činek, gumiček, overbalů a dalších pomůcek
dá s promyšlenou skladbou lekce i perfektním vedením Olgy všem nadšeným ženám
zabrat. Stejně jako boxerům Standa Stárek
nebo Zdeněk Štádler v úterý (od 19.30 hod.)
i v sobotu (od 9.30 hod.). Herně i kondičně
to všichni zvládají včetně několika žen. Ty
opravdu zaslouží obdiv. O zdravá záda (od
9.15 hod.) pečují účastníci kurzu vedeného
Martou Princovou, která celou lekci podkreslenou příjemnou hudbou provází slovní instruktáží. Zajímavou výuku angličtiny podle
metodiky Helen Doron (od 15.30 a 16.30
hod.) využívají předškolní i školní děti s lektorkou této školy Ivou Miškovskou. Různé
druhy jógy jsou stále populárnější, takže Jolana Soukupová už má 2 lekce zaměřené na
hathajógu (od 17.30 a 19.15 hod.) za sebou.

Od 1. 3. pro vás připravila Lenka Marešová hned 3 lekce jógy. Powerjógu, vhodnou i pro
začátečníky ve středu od 18 hod. Je to dynamická lekce jógy zaměřená na zlepšení držení těla a souměrný rozvoj síly a ohebnosti. Zdravé cvičení s prvky jógy ve čtvrtek od 9.30
hod. Lekce je vedená v klidném tempu. V úvodu s použitím pomůcek (míčků, válců) na
uvolnění pojivových tkání – fascií. Třetí lekcí je opět Powerjóga ve čtvrtek od 10.45 hod.
Lekce jsou vhodné pro všechny věkové skupiny, ale nevhodné pro těhotné a při vysokém
krevním tlaku. Informace a přihlášky u Lucky Marešové, certiﬁkované lektorky Power
Yoga Academy: 774 616 740, lucymares@seznam.cz.

PSYCHOTERAPEUTICKÁ PRAXE – NOVÉ INFORMACE
V SKC je od listopadu otevřena psychoterapeutická praxe. Dominika Podhráská je absolventkou psychologie a psychoterapeutického výcviku, působí jako školní psycholožka na
ZŠ Mnichovice. Nabízí psychologické poradenství, psychoterapii a sportovní psychologii.
Více informací na webu www.podhraska-psycholog.cz
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 Ve středu ožije boulderingová stěna (od
18 a 19 hod.) lezci z Ondřejova i okolí. Díky
zkušenému trenérovi a horolezci Tomáši
Vosáhlovi se děti hodně naučily a mnohé
jezdí k Tomášovi i do Prahy na velkou horolezeckou stěnu. Trénink na a s balančními
pomůckami (od 18 hod.) je hodně dobrý
pro posílení tzv. hlubokých svalů podle páteře (stabilizátorů). Dana Řeháková vede
tyto lekce i speciální cvičení dle sm-systému
v SKC pravidelně již několik let.
 Čtvrtek. Pro kluky i holky menší i větší je
populární ﬂorbal (od 15 a 16 hod.), zejména, když ho trénuje bývalá úspěšná reprezentantka Dominika Podhráská Šteglová,
která vede trénink převážně herně a má
jako zkušená hráčka u dětí velký respekt.
Dance Aerobic (od 18 hod.) s Olgou Šípkovou je zážitek. Olga svoje cvičenky naučila všechno od začátečních vazeb a proto
dnes všechny zvládají i ty nejsložitější choreograﬁe. V malém sále se dávají zdravě
do kondice (od 18 hod.) 50+ i s jedním mužem. Zdena Ambrožová vede cvičení nejen
zdravě, ale také dá přiměřeně do těla. To
Bára Valuchová na rozdíl od pondělí přidává k Pilates i tanečnější Port de Bras
(od 19 hod.).

SKC - organizačně
technická
informace
 Zvláštní pozornost zaslouží zcela speciﬁcké páteční setkávání při OM Chantingu (od 18.30 hod.) vedeného Dankou
Chromou. Co vše je prospěšné při rezonování zvukem poznáte sami, když přijdete.
 Nejnovější z naší nabídky jsou nedělní
lekce jógy (od 17 a 18.30 hod.) s Olgou Šípkovou. Je o ně stále větší zájem, přestože
jsou dvě za sebou. Je proto potřeba, aby
se noví zájemci hlásili přímo Olze nebo
se omlouvali z neúčasti, aby byl prostor
malého sálu využitý maximálně.
 Ještě připomínáme stálou nabídku Výživové poradny Veroniky Martincové, Poradnu celostní medicíny Lenky Jahelkové
a také novou Poradnu psychoterapie Dominiky Podhráské. Škoda jen, že se prostory
SKC nedají nafukovat. Mnohdy nelze uspokojit ani zájem stávajících lektorů o rozšíření
svých kurzů, natož zájem nových, kteří by
chtěli v SKC působit. Jaro můžete uvítat i na
dětském hřišti vedle SKC. Pokud najdete
doma nějaké hračky na písek, které můžete
na hřišti ponechat, přineste je, budeme rádi.
 Věříme, že vás článek natolik naladil,
že zavítáte na naše webovky www.skcvondrejove.cz pro podrobnější informace o kurzech, službách i akcích ale hlavně
k nám.
Už se na vás těší tým SKC

Vážení přátelé a návštěvníci SKC v Ondřejově, předem vám všem, spolkům, škole, lektorům, dětem, těm maličkým i těm
již mnohdy hodně velkým, vám všem patří
poděkování za vaši přízeň a spolupráci,
jen pro vaši informaci, v současné době
vás týdně tímto zařízením projde cca 600
až 700!, mimoškolních a volnočasových
aktivit je zde týdně 65!, těch pravidelných,
k tomu ještě přičtěme jednorázové koncerty,
plesy, je toho opravdu hodně a jak to tak vyjmenovávám, tak si prosím všimněte té různorodosti, a to vše v jednom domě, v jedné
tělocvičně, pár učebnách a omezených
prostorách. Věřte, že je to mnohdy logistický a i marketingový malý zázrak tohle vše
zvládnout! No a v té souvislosti bychom vás
chtěli informovat a i požádat, SKC je především sportovní, kulturní a školní zařízení,
takže v něm a v jeho okolí, tzn. i venkovních
prostorách před vchodem jak do SKC, tak
na obec platí ZÁKAZ KOUŘENÍ. V době
plesů a podobných akcí bude platit výjimka a kouření je povoleno před vchodem
do SKC, tak, jak to již nyní funguje. Prosíme veřejnost i pořadatele příslušných akcí
o spolupráci a zajištění tohoto opatření,
je to nejen přání a prosba, ale přímo je to
i směrnice týkající se podobných zařízení.
S díkem a pozdravem
H. Kašpar a kolektiv SKC

Zkrácená pravidla pro zveřejňování příspěvků
UZÁVĚRKA PRO DALŠÍ ČÍSLO OZVĚN JE 20. 5. 2018.
Příspěvky zasílejte na adresu redakce.ozvenyondrejov@gmail.com.
Výjimečně lze příspěvek odevzdat na podatelně OÚ. Texty příspěvků zasílejte ve standardním formátu .doc, docx. Nevkládejte
do textu fotograﬁe a graﬁcké materiály, tyto musí být dodány jako samostatné soubory, ve formátech .jpg, .tiff, případně .pdf.
Fotograﬁe musí vyhovovat požadavkům pro tisk.
VZHLEDEM K OMEZENÉMU ROZSAHU ČASOPISU JE LIMITOVÁN I ROZSAH PŘÍSPĚVKŮ.
Organizace města, spolky a sdružení – max. 1 strana A4 textu – 5000 znaků
Občané a ostatní přispěvatelé – max. 30 řádek textu – 2500 znaků
(písmo Times New Roman, velikost 12, okraje normální, řádkování 1, zarovnání vlevo)
Delší příspěvky je možné zveřejnit jedině po dohodě s redakcí, případně bude autor vyzván ke zkrácení příspěvku.
Za správnost a věcnost údajů v příspěvku plně odpovídá autor externího příspěvku.
Přednost při uveřejňování mají příspěvky týkající se aktuálního dění ve městě.
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