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SLOVO STAROSTY

EDITORIAL

SLOVO STAROSTY

Š

Vážení čtenáři,
dovolte, abych Vás krátce oslovil po letních
prázdninách.
Opět se ani o prázdninách život v obci nezastavil, například jsme s napětím očekávali
zpětnou vazbu na naše podané žádosti o dotace. Byli jsme relativně úspěšní, když jsme
obdrželi příslib dotace z několika programů.
Podporu získaly například záměry obměny
mobiliáře v místní knihovně, dokoupení radiostanic pro dobrovolné hasiče, oprava křížku
ve Třemblatech, příspěvek na zpracování
územního plánu i záměr opravy místních komunikací. Přidělením dotací samozřejmě nic
nekončí, ihned navazují další úkoly spojené
s administrací dotací, výběrem dodavatelů
apod. Prvním místem, kde by se měl dostavit
výsledek je ulice U Kampeličky, zde je vybrán
zhotovitel a oprava proběhne v letošním roce.
Další téměř celoroční akcí bylo ošetření
stromů, završené prořezem a výměnou
vazeb památných lip u ondřejovského kostela a v Turkovicích. Věřím, že tento zásah
prodlouží délku života stromů a zároveň povede ke zvýšení bezpečnosti chodců.
Když už jsem se výše dotkl místní knihovny
tak rád tlumočím výzvu k jejímu maximálnímu využívání. Před prázdninami proběhla
revize knih, některé byly vyřazeny, naopak

kolní rok plyne a já si kladu otázku,
jestli je vše, jak má být. Uklizené a vyzdobené třídy, zvonek, co zvoní začátek
a konec přestávky, odpadkové koše, co nepřijímají jiné odpadky, protože jsou prostě
určené na papír, plasty, sklo..., kartičky ponořené do plastového obalu pro identifikaci
osob přicházejících na oběd, toaletní kabinky opatřené toaletním papírem, pověšené závěsy pro kvalitní pozorování, pokud
se učitel rozhodne promítat. Ano, promítání. To by se žákům líbilo! Líbylo? Byl? Že
by to byl omyl?...
Jednou můj úkol se hemžil chybami, jak
Indický oceán rybami. Příčinou omylů těch,
tak četných, bylo pár souhlásek obojetných:
Be, fe, le, me, pes, se, veze.
Co to na nás kluci leze?
Básník Petr Křička jistě promine, pokud
mezi „pravopisuvzdorné“ žáky zařadím
také holky.
Příběh učitele, který káral svého žáka za
pravopisné chyby tak vlídně, mě zaujal.
Věděl, že odpouštět omyly je povinností
pravé moudrosti.
Moudrost, kterou nalezneme v knihách
Jana Amose Komenského. Přesto však Komenský sám uznává, že se mýlil, když očekával, že žáci zvládnou látku jeho učebnic
za tři roky. Krásným srovnáním uvádí, že
i jeho vinou se museli žáci prodírat hložím
a trním slov, místo aby v kvetoucí zahradě
sbírali vonné květy.

Vážení čtenáři,
přeji nám všem, aby i letošní školní rok byl
inspirován duchem Komenského moudrosti, tolerance a ohleduplnosti. Učitelé
mají nelehký úkol z malého šestiletého
človíčka spolu s rodiči vychovat samostatného, vyspělého jedince. Žákům, rodičům i učitelům přeji, aby cesta školním
rokem 2019 – 2020 vedla k úspěšnému
zvládnutí všech úskalí.

Vratislava Vomáčková

nové tituly byly doplněny. Knihovna je
v prostorách obecního úřadu, otevřena je
každé první a třetí úterý v měsíci od 14:00
do 15:30 hod. Více informací najdete na
webových stránkách obce.
Oblast, se kterou se trápíme trvale, letní
prázdniny nevyjímaje, jsou místa pro sběr odpadů. Je mi až trapné o takových problémech
psát, a to dokonce opakovaně v obecním
časopisu, ale přístup k ukládání odpadů nám
působí značné problémy, od odmítání odvozu
svozovou firmou, přes čas, který by naši pracovníci mohli věnovat užitečnějším činnostem
než úklidu odpadu až po náklady, které obci
vznikají. Na tomto místě prosím o dodržování
pravidel, která pravidelně zveřejňujeme, jsou
na sběrných nádobách nebo je rády sdělí pracovnice obecního úřadu, zejména však prosím o používání zdravého rozumu a respektu
k ostatním. Přestože jsou podobná opatření
mému vnímání světa vzdálená a v nedaleké
minulosti těžko představitelná, budeme muset
přistoupit nepřetržitému monitorování některých sběrných míst.
Ale zpět k příjemnějším událostem. Sedmého září proběhly Ondřejovské slavnosti,
přestože počasí nebylo úplně ideální, měla
všechna vystoupení plné nasazení, diváci měli celé odpoledne co sledovat, měli
i možnost dozvědět se zajímavé informace například na přednáškách pracovníků
Astronomického ústavu. Dovolte mi, abych
tohoto místa využil k poděkování všem,
kteří se na uspořádání akce podíleli, pracovníkům obce, partnerům, dárcům, opravdu všem, kteří tuto akci podpořili. Vnímám
„slavnosti“ jako příležitost k setkání i prostor
pro prezentaci činnosti základní školy, mateřské školy i spolků a zájmových kroužků
působících v naší obci.
Závěrem všem přeji bezproblémový vstup do
poprázdninových všedních dnů a těším se,
minimálně na těchto stránkách, nashledanou.

Vladimír Zámyslický
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Než bude kanalizace…

I přes dosavadní absenci kanalizace (a částečně i vodovodu) pokračuje
výstavba v Turkovicích v souladu se schváleným územním plánem, domy
přibývají, ale před jejich majiteli stojí hned při projektování zásadní otázka: „Co s odpadními vodami?“.

N

ejjednodušší řešení (procesně i stavebně) spočívá v bezodtokové odpadní
jímce, k jejíž realizaci (není-li v jakémkoliv
ochranném pásmu) postačí dle § 96 a § 103
stavebního zákona pouze územní souhlas příslušného stavebního úřadu. Výrazně levnější
řešení s sebou do budoucna nese nutnost
pravidelného vyvážení obsahu a odbornou
likvidaci za nemalý peníz, ale provozovatel
(pokud si načerno neupraví těsnost jímky
a nenechá splašky vytrácet jaksi pod zem, aby
ušetřil za vyvážení) neriskuje postih plynoucí
z pokut za znehodnocení spodních vod, který patří s hlediska finančního k nejpřísnějším
a nejvyšším.
Dražším a výrazně procesně složitějším řešením je realizace a provoz domácí ČOV (záměrně přeskakuji možnost vícekomorového
septiku se zemním, pískovým a biologickým
filtrem jelikož je v současné době ČOV již
modernější a levnější řešení). ČOV je oproti
jímce již vodní dílo, a proto vstupuje do procesu vyřizování formalit kromě stavebního
výrazně i vodoprávní úřad, součástí řízení je
i obesílání všech přímých sousedů, zapotřebí
je i projekt umístění ČOV s vyznačením všech
studní, ČOV, aj. v okolí, posudek hydrogeologa, své může říct i samotná obec, aj. Celý
proces žádosti o ČOV (bez jistoty konečného
souhlasu) se může táhnout i několik měsíců,
přičemž konečné rozhodnutí vodoprávního
úřadu je udělováno pouze na 10 let, poté
je nutné žádat o povolení znovu, přičemž
vodoprávní úřad má právo ČOV (zejména při
změně poměrů) zamítnout.
I přes nezměrné papírování a čekání, má
správně fungující ČOV nesporné výhody
v podobě absence nutnosti pravidelného
vyvážení, ale zejména v možnosti využívat
přečištěnou vodu kumulovanou v tzv. vykliďnovací jímce k zálivce trávníků, živých plotů
a stromů (zálivka záhonů s plody k přímé
konzumaci není vhodná). Uvědomíme-li si,
kolik vody denně vyprodukuje jeden obyvatel
domácnosti (80-120 l), je při současném suchu posledních let je přečištěná voda vítaným
zdrojem zálivky pro celou zahradu, nehledě
na fakt, že trávníkový porost a kořenový systém rostlin i stromů vodu dále „dočistí“ tím, že
z ní odebere pro sebe vhodné živiny.
Na druhé straně těchto nepopiratelných
výhod stojí přísný závazek provozovatele

ČOV, který spočívá nejen v nutnosti používání ekologických (odbouratelných) přípravků pro celou domácnost, tedy pro úklid,
praní, myčku, osobní hygienu, apod., ale
i v pravidelném sledování stavu čističky,
vedení provozního deníku, měření obsahu
sedimentu v aktivační nádrži, pravidelném
seřizovaní ČOV, dezinfekci přečištěné vody
v jímce za ČOV, a v neposlední řadě i v povinnosti nechat provést odborným laborantem akreditované laboratoře 2x do roka
odběr a rozbor přečištěné vody, tento pak
zaslat příslušnému vodoprávnímu úřadu,
jenž povolení vydal.
ČOV může skvěle a bezproblémově fungovat. Provozovatel může mít nejen čisté svědomí, ale i radost z ekologického přístupu
k přírodě (vrací do ní na vlastní náklady
vyčištěnou vodu) i z možnosti jejího využití
pro zalévání. Bohužel se však mezi majiteli
najdou i tací, kteří toto nedodržují a pletou
si ČOV s přepadovou jímkou bez jakékoliv míry ohleduplnosti k sobě, sousedům
i životnímu prostředí. I přes vědomí skutečnosti, že jim ČOV nefunguje, zapáchá,
nic neřeší či řešení odkládají. Nejde jen
o trestuhodné zanedbání povinností dané
neznalostí zákonů, ale mnohdy o ignoranství hraničící s notnou dávkou idiocie.
Pocit, že pod zem není vidět, a ve vsaku
umístěném za ČOV a tzv. „vyklidňovací“
jímkou se vše ztratí, je zcela mylný. Neníli osud (a hlavně geologické podloží) příznivě nakloněno, může dojít ke kontaminaci spodních vod celou řadou nežádoucích
mikroorganismů, jako jsou Koliformní baktérie, Escherichia Coli, ale především Enterokoky. Všechny jmenované mají dvě věci
společné – pocházejí z živočišných fekálií
a mohou po požití způsobit zdravotní potíže, přičemž ohrožené jsou zejména děti
a jedinci se slabší imunitou. Bohužel se
riziko znečištění netýká pouze případné
studny majitele nefungující ČOV, ale může
se promítnout do pitné vody ve studních
na sousedních pozemcích. A pak už je
zpravidla na dlouhou dobu pozdě. Jak postupovat, když se toto stane, jak se bránit,
uplatňovat nápravu a náhradu škod především s ohledem na zákon 254/2001 Sb.
si povíme v případném dalším článku.

Zdeněk Felix

Ohlédnutí za
Dětským dnem
V Turkovicích proběhl začátkem června
tradiční Dětský den, na který opět dorazila spousta dětí. Jsme moc rádi. Připraveny
byly sportovní disciplíny pro menší i větší
děti, tedy zasoutěžit si o pěkné ceny mohli
všichni a nikdo také neodešel s prázdnou.
Hasiči připravili i vodní osvěžení, díky kterému se následně spontánně uskutečnila
soutěž o „nejzablácenějšího“ účastníka. Té
se sice zúčastnilo jen několik odvážlivců,
nicméně o to více se pobavili ostatní.
Seija Zachová

Svoz nebezpečného odpadu
v sobotu 19. října 2019
v těchto místech a časech:
Turkovice, u bývalé prodejny:
9.30 – 10.00 hodin
Ondřejov, areál ZD:
8.40 – 9.20 hodin
Třemblat, u požární nádrže:
8.00 – 8.30 hodin
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Historie budovy požární zbrojnice
v Turkovicích
Malá velikostí ale o to větší svým významem pro občany Turkovic je budova místní požární zbrojnice.
Už více než šedesát let slouží nejen hasičům, ale je také centrem společenského života v této malé místní části.
Najdete ji v ulici Ke Šmejkalce a nosí číslo popisné 57. Schovává se v pozadí za dětským a sportovním hřištěm,
se kterým tvoří ucelený prostor občanského vybavení vesnice. Původně sloužila pouze hasičům, po prodeji
Obecního domu na návsi (č.p. 21) její význam výrazně vrostl. Stala se jediným veřejným místem pro setkávání
občanů v Turkovicích.
Rok 1955

H

istorie stávající budovy požární zbrojnice v Turkovicích sahá
až do roku 1955, kdy byla vystavěna nákladem 93 000 Kčs.
Při výstavbě odpracovali místní hasiči v roce 1955 1 300
brigádnických hodin a odvezli zdarma 40 povozů. Dalších 1 200
brigádnických hodin odpracovali v následujících letech při dokončovacích pracích. Budova nahradila nevyhovující dřevostavbu na
turkovické křižovatce (stála na místě současného pomníku padlých), kam se vešla jen koněspřežná stříkačka. Nová zbrojnice byla
vystavěna jako bungalov v dispozičním řešení garáž na jedno vozidlo s přívěsnou stříkačkou. Dále se zde nacházela šatna pro hasiče a jednací místnost. Zcela chybělo jakékoliv sociální zařízení. Až
do roku 1999 sloužila zbrojnice místním hasičům v původní podobě. Parkovala zde v tehdejší době Tatra 805 a přívěsná motorová
stříkačka vlastní výroby turkovických hasičů se čtyřtaktním motorem z vozu Opel Olympia. Motorovou i koněspřežnou stříkačku
máme uloženu v depozitáři dodnes.
V roce 1999 došlo k úpravě garážového stání a vnitřních dispozic.
Bylo zapotřebí zvětšit výšku garáže, aby zde bylo možno parkovat
cisternový automobil. Dokonce byla provedena příprava tak, aby
se do garáže jednou vešla i největší cisterna v tehdejší výzbroji
hasičů – Tatra 815. Na tehdejší automobil Liaz CAS 25 to bohatě stačilo. Vnitřní dispozice ostatních místností se výrazně změnili posunutím příčky. Šatna pro hasiče byla přemístěna do garáže
a tímto přestěhováním místo ní vznikla malá kuchyňka. Původní
jednací místnost byla naopak na úkor staré šatny výrazně zvětšena. Později začala tato místnost sloužit i jako šatna pro hasiče,
to v době, kdy se ukázalo, že umístění šatny v garážích je nevhodné. Současně s touto úpravou došlo ke kompletní výměně
elektroinstalace a též bylo nainstalováno ústřední topení namísto
klasických kamen.

Rok 2010

Protože turkovická jednotka byla povýšena v roce 2000 do kategorie JPO III, došlo k modernizaci vozového parku a starou Tatru 805
nahradila větší Avia 31 DA 12. Tato změna si vyžádala v roce 2003
provizorní přístavbu zbrojnice o další garážové stání. Součástí přístavby byla též umývárna a WC, což si logicky vyžádalo stavbu
studny a jímky. Horní garážové stání je výrazně menší, ale pro
vozidlo Avia bylo dostatečné.
Kromě výměny oken a dveří, instalace vytápění do přístavby
a pozdějšího dalšího zvýšení výšky spodní garáže zůstala od roku
2003 zbrojnice ve stejné podobě až dodnes. Postupem času se
jen zvětšovaly rozměry požární techniky, které v garážích parkují.
Dnes tak lze požární vozidla – TATRA 815 CA18 ve spodní a LIAZ
CAS 25 v menší horní garáži – zaparkovat jen se sklopenými zrcátky a přitom je zapotřebí najet naprosto přesně. Jednací místnost
je již také zcela vyčerpaná. Vzhledem k vysoké aktivitě místních
hasičů a osadního výboru se v této místnosti odehrává řada akcí
pro děti a širokou veřejnost. Ne vždy je však tento prostor sloužící
též jako klubovna a šatna pro hasiče pro danou akci vhodný.
O tom, že zbrojnice potřebuje další, rozsáhlou rekonstruci či
modernizaci v tuto chvíli není sebemenších pochybností. Hlavním
cílem je oddělit prostor pro hasiče a veřejnost, vybudovat lepší zázemí a zvětšit garáže tak, aby jejich velikost odpovídala současné
hasičské technice. První pokus o realizaci půdní vestavby v roce
2013 nevyšel. Bohužel ani pokus o rekonstrukci zbrojnice z evropských fondů v roce 2016 prostřednictvím IROP 36 se nepovedl.
V roce 2017 byla možnost realizovat rekonstrukci prostřednictvím
MAS Říčansko, avšak vzhledem k vysoké spoluúčasti obce tento
návrh zastupitelstvo nepodpořilo. Věřím, že to nebyl poslední pokus
a že i přes náročné úkoly, které před naší obcí stojí, se podaří nalézt
vhodný dotační titul a zbrojnici modernizovat. 
Josef Brabec
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předání darů od ředitelky
společnost To-Bia Czech
Gabriely Korecké a zástupce
společnosti Zeppelin CZ Marka

Hasičská stříkačka
a houkačka se dětem líbí!

T

Ondřejovští hasiči mají
nové vybavení

O

ndřejovská jednotka sboru dobrovolných hasičů, pod vedením profesionálního hasiče Martina Keclíka, čítá 19 členů.
Jednotka vyjíždí ročně až ke čtyřiceti událostem, jedná se především o požáry, technické zásahy a odklízení následků živelných
pohrom.
Aby byla jejich práce co nejefektivnější i oni potřebují stále nové,
tolik potřebné moderní vybavení. Díky nápadu Marka Janouška,
člena JSDH Ondřejov, oslovit partnery společnosti Zeppelin CZ
s.r.o., se podařilo vybrat dostatek finančních prostředků na nákup
nového vybavení.
Ke slavnostnímu předání došlo 2. 8. 2019 v prostoru Ondřejovské
hvězdárny. Akce se zúčastnili členové JSDH Ondřejov v čele
s Martinem Keclíkem, který převzal od Luboše Heřmana, majitele
společnosti MET SERVIS s.r.o., sadu šesti LED světelných puků,
dále od Gabriely Korecké, ředitelky společnosti TO-BIA CZECH
s.r.o., proudnici JET PROTEK D25 a od Marka Janouška, zástupce společnosti Zeppelin CZ s.r.o., proudnici JET PROTEK C52.
Nové vybavení bylo umístěno do nové cisternové automobilové
stříkačky na podvozku TATRA FORCE, kterou ondřejovští hasiči
používají již přes rok. I díky této technice mohou ondřejovští hasiči
plnit své poslání a nadále pomáhat všude tam, kde je třeba.

o zjistili dobrovolní hasiči v Turkovicích, kteří třem turnusům
letošního příměstského tábora SKC Ondřejov připravili informativní a přitom zábavné dopoledne.
Děti se dozvěděly, jak vypadají speciální obleky pro záchranu lidí
v ohni i ve vodě, jak se chovat při útoku bodavého hmyzu, jaký
použít proud vody v hadicích.
Hasič Josef Brabec: „V programech pro školy během roku zapojujeme více teorie, během prázdnin se chtějí děti spíše vyblbnout. Takže stříkáme vodu, necháme je prolézat hasičská auta
a ukazujeme, jak houkají. To nejdůležitější, co si mají děti odnést
a co se jim snažíme vštípit, je, jak a kdy přivolat hasiče.“
Číslo 150 mají hasiči – nula na konci je jako stočená hadice, číslo 155 má záchranka – pětka na konci připomíná invalidní vozík.
A číslo 158 je policie, osmička evokuje želízka. A mezinárodní
univerzální číslo pro záchranu 112.

Hynek Kašpar

Svoz velkoobjemového odpadu se koná od úterý 15. října do neděle 20. října 2019
kontejnery budou umístěny: v Ondřejově, v areálu ZD, v Třemblatech, v ulici Na Rybníku v Turkovicích, v ulici K Březině
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Myslivecký den ve Zvánovicích
V sobotu 13. 7. 2019 se konal 1. Myslivecký den, který zorganizovalo místní Honební společenstvo Ondřejov
– Zvánovice. Začátek akce začal ve 13 hodin na Růžovém náměstí. Celou akci mistrně uváděl moderátor rádia
Blaník Martin Císař a během celého odpoledne probíhaly rozhovory s návštěvníky na myslivecká témata.
Některé jejich otázky a odpovědi jsme pak mohli slyšet druhý den v rádiu Český rozhlas Region.

V

elký zájem bylo o vystoupení sokolníka, který s sebou
přivezl a představil dravé ptáky a sovy – kulíšek, výr,
sova pálená, puštík, orel skalní, sokol, raroh, aj. kde
s nimi předvedl letovou produkci. Jeden z dravců se pak musel chytat i v soukromé zahradě. Bohužel asi po dvou hodinách
přišla průtrž mračen, a jelikož dravci nesmí být vystaveni dešti
a mokru, musel sokolník předváděcí akci ukončit. Návštěvníci
se tak mohli přemístit do obecního sálu, kde pod střechou byla
instalována laserová střelnice. Malí i velcí se snažili zastřelit laserem divočáky. Někteří, i když drželi laserovou pušku prvně
v ruce, nastříleli dost bodů a byli by z nich dobří myslivci. Dále
si mohli děti i dospělí zkusit, jakou mají mušku ve střelbě ze
vzduchovky na pyramidu z plechovek. Pro malé děti byl připraven dětský koutek, skákací hrad a nechybělo pro ně ani oblíbené malování na obličej.

Aby návštěvníci mysliveckého dne netrpěli hlady a žízní, točilo se
pivo a limo ostošest. Žaludky se plnily hamburgery z divočáka, klobásami, srnčími a kančími špízy a nechybělo ani selátko divočáka
na grilu. I přes nepřízeň počasí měl 1. Myslivecký den vysokou
návštěvnost. Při takovéto akci se organizátoři snaží, aby v obci
byla zábava, aby se sešli lidé, kteří se třeba delší čas neviděli,
popovídali si a užili si společně zábavné odpoledne protažené až
do pozdních nočních hodin.
Poděkování patří organizátorům z řad mysliveckého spolku, kteří si
vyzkoušeli, že pořádání takovéto velké akce stojí spoustu volného
času, který nevěnují svým rodinám a svému odpočinku, ale chtějí
udělat zábavu pro lidi.
Pevně věříme, že příští rok v pořadí 2. Myslivecký den, bude bohatý na zážitky a bude mu celý den svítit sluníčko .
Kateřina Preislerová

Plán naháněk
Honebního společenstva
Ondřejov – Zvánovice
V níže uvedených dnech žádáme obyvatele o zvýšenou
obezřetnost v lesích Ondřejova, Třemblat a Zvánovic
26. října 2019
část – Ondřejov
23. listopadu 2019
Zvánovice
7. prosince 2019
Ondřejov
28.prosince 2019
Zvánovice

Václav Pác
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TURISTICKÁ VIZITKA –
ONDŘEJOV
Od června letošního roku má obec Ondřejov svou
vlastní turistickou vizitku. Doposud bylo možné
zakoupit turistickou vizitku pouze při prohlídkách
hvězdárny. Jednalo se o vizitku Hvězdárna Ondřejov
(CZ-2677). Nyní lze v Cukrárně sv. Ondřeje zakoupit
vizitku Ondřejov (CZ-4766).

V

izitka je složena ze tří fotografií, výrazných prvků náměstí, které
bylo roku 2003 prohlášeno městskou památkovou zónou. Dominantní je fotografie zrestaurované kopie barokní sochy jednoho
z apoštolů, sv. Ondřeje. Postava sv. Ondřeje je i zobrazena v erbu
obce. Svatý Ondřej je patronem rybářů, také horníků, provazníků
a nevěst. Ukřižován byl na kříži ve tvaru X proto je s ním často
vyobrazen.
Další fotografie zachycuje unikátní a architektonicky velice
hodnotný památník padlým z roku 1928 od významného českého architekta Otty Rothmayera. Je dobré připomenout, že architekt Otto Rothmayer byl žák a spolupracovník Josipa Plečnika,
a když se Plečnik vrátil do Lublaně, tak Rothmayer zůstal nadále architektem Pražského hradu až do roku 1951, kdy byl ateliér

Nová sezona
Kruhu přátel hudby
v Ondřejově

Pražského hradu zrušen. Hlavní zásluhu na postavení pomníku
měl ondřejovský rodák JUDr. Jan Svoboda (1888 – 1935), vrchní rada kanceláře prezidenta republiky T. G. Masaryka, který Ottu
Rothmayera k práci na pomníku přivedl.
Třetí fotografie zobrazuje barokně přestavěný kostel sv. Šimona
a Judy. Stavba v centru náměstí, obklopená památnými lípami.
Zasvěcení dvěma apoštolům kázajících evangelium, kteří jsou
vždy uváděni spolu. Šimon Kananejský je patron barvířů, koželuhů, pracovníků s kůží, dřevorubců, lesních dělníků, řezbářů, tkalců a zedníků. Juda Tadeáš ochraňuje ty, kteří se ocitli v zoufalé
situaci, bídě a nouzi.
Turistické vizitky vydává a zastřešuje společnost Wander Book. Ta
i schvaluje místa, která do projektu budou zařazena. Ondřejov má
svou dlouhou historii a určitě si zaslouží být zařazen mezi zajímavá místa naší republiky. V Cukrárně sv. Ondřeje, si lze zakoupit
i vizitky Hvězdárny Ondřejov, či vizitky vydané k 30. výročí sametové revoluce. Můžete si zde koupit deníky, do kterých se vizitky
vylepují, a natisknout si i zdejší příležitostné razítko.
Igor Valníček

Vážení přátelé hudby,
se začátkem školního roku začíná také hudební sezona v Ondřejovském mlýně, které poskytuje zázemí Kruhu přátel hudby
a za jehož zrodem stojí Jaroslav Ročák. V minulosti zde posluchačům zahráli veličiny jako je např. Smetanovo trio s uznávanou
klavíristkou Jitkou Čechovou a violoncellistou Janem Páleníčkem,
České trio, Panochovo kvarteto a další. Z bohatého hudebního
programu v minulosti navštívili Ondřejov namátkou sólisté kytarista Štěpán Rak, harfistka Jana Boušková, klavírista Ivan Klánský,
klavírista Michal Šupák. Stejně tak i pěvci našli své posluchače.
Opravdu namátkou by bylo vhodné zmínit Jana Ericssona, který
zpívá například v České mši vánoční, pod taktovkou Pepíčka Zichy,
Markétu Mátlovou, Olgu Černou.
O přestávce mohou posluchači potkat umělce hudebního světa, nebo
si mohou zakoupit CD s vážnou hudbou, ochutnat kvalitní moravská
vína, nebo si jen tak popovídat s přáteli v příjemném prostředí mlýna.
V nové sezoně se milovníci hudby mohou těšit například na bicí
nástroje, cimbál, poslechový večer, hoboj, klarinet, fagot. Výběr
programu je na členech Kruhu přátel hudby. Program musí splňovat daná kritéria. V letošní sezoně čeká Kruh přátel hudby kulaté
výročí. Ponecháme jako překvapení v příštích Ozvěnách.
Všichni milovníci hudby jsou srdečně zváni do přátelského prostředí, na kterém se spolupodílí Jaroslav Ročák, Pavel Řezba, Jiřina
Havelková, Jakub Macháček, Lukáš Moťka a Romana Brilová.
Kruh přátel hudby děkuje obci Ondřejov za podporu a AÚ AVČR
Ondřejov za spolupráci.
Za Kruh přátel hudby Romana Brilová
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Vzpomínka
na paní učitelku
Evu Jelenovou
Paní učitelka Eva Jelenová se do Ondřejova přistěhovala se svým
manželem Karlem Jelenem v roce 1964. Ona byla češtinářkou a odbornicí
na logopedii, zatímco její manžel se specializoval na výuku matematiky
a řadu let byl učitelem a později ředitelem školy v Mnichovicích
a v Říčanech, kde na něho lidé vzpomínají dodnes. V roce 1993 pan učitel
nečekaně zemřel a jeho žena byla až do své smrti 7. srpna tohoto roku
26 let sama. Dožila se 83 let a nebylo dne, aby na svého muže
nevzpomněla. Další těžké období jí nastalo po smrti dcery v r. 2005.

P

rotože od r. 2000 jsme byli sousedé „přes chodbu“ v domě
č. 142 na náměstí v Ondřejově, byli jsme v častém styku
a v posledních letech jsme se vídali i několikrát denně. Je
pro nás radostí konstatovat, že jsme 19 let byli naprosto nekonfliktními sousedy. Denně dosud chceme ještě paní sousedce něco
sdělit nebo dát ochutnat, co jsme uvařili, ale už to nejde. Byla jako
člen naší rodiny.
Paní učitelka si brzo po svém nastěhování koupila počítač
a dokud jí to zdraví dovolilo, ještě i v posledním roce svého života, denně sledovala na internetu novinky z běžného i politického
dění. Její rodina jí věnovala moderní dotykový mobil, který se
po několikadenním „boji“ naučila ovládat a bohatě jej využívala
při kontaktech s nimi a s mnoha svými přáteli. Večer pravidelně
sledovala aktuální zprávy v televizi, aby vždy byla „v obraze“
a mnohdy nás informovala o věcech, které nám unikly nebo jsme
si vzájemně přeposílali zajímavé e-maily. Upozorňovali jsme se
na články z časopisů nebo knížky a občas jsme si uvařili u nás
nebo u ní kávu s povídáním o novinkách. Paní učitelka byla velice
sečtělá a do posledních dní jí rozum dobře sloužil.
Paní Eva Jelenová na žádost ředitele školy pracovala ve škole
do svých sedmdesáti let, i když to, že si nepožádala o důchod
bylo pro ni ekonomicky nevýhodné. Od práce ve škole, kterou
měla ráda, ji neodradila ani komplikovaná, těžká operace páteře. K jejímu rozhodnutí odejít do důchodu přispěly další operace
obou kyčelních kloubů a postupné zhoršování zdravotního stavu
doprovázené zejména stále se zhoršující pohyblivostí. Pro zachování soběstačnosti a kontaktů s obyvateli naší obce využila všech možností, které z technického hlediska byly dostupné.
Nejprve si s pomocí rodiny zorganizovala možnost využití chodítka a později pohyb na invalidním vozíku. Posledním zařízením
byl „schodolez“, kterým za pomoci paní pečovatelky zdolávala 17
poměrně strmých schodů z prvního patra do přízemí. Byla velice
statečná už v tom, že se odvážila tomuto vynálezu svěřit a za
příznivého počasí se s paní pečovatelkou Liduškou společně vydávaly na projížďky po náměstí a okolí. Po návratu vždy nadšeně
vyprávěla, s kým si cestou popovídala a tyto výlety jí vždy přinesly příjemnou změnu do jinak jednotvárného života za zdmi sice
pěkného, ale omezeného prostoru bytu. Paní sousedka měla
mnoho přátel mezi bývalými kolegy ze školy i mimo školu, kteří ji často navštěvovali a rovněž rodina o ni pečovala, zejména

o víkendech. Pečovatelky oslovovala zdrobnělými jmény jako
Janinka, Ivonka, Šárina, Liduška a další. Často chválila naše
zdravotnictví a sociální vymoženosti a dodávala, že je škoda, že
tyto možnosti mnoho potřebných lidí z neznalosti nevyužívá.
Odchod do důchodu však pro paní Jelenovou neznamenal, že by
se kantořině a žákům přestala věnovat, protože pokud jí síly stačily, věnovala se doučování a úspěšně dětem pomáhala překonávat
nesnáze českého jazyka. Zlepšení prospěchu a hlavně osvojení
potřebných znalostí bylo pro ni velkou radostí, kterou se svými
žáky sdílela.
Celou dobu svého aktivního působení v Ondřejově se podílela
na veřejném životě jako výrazná osobnost Spolku pro občanské
záležitosti. Dařilo se jí udržovat pozitivní kontakty se staršími
obyvateli naší obce pořádáním jejich každoročního setkávání, organizováním zájezdů nebo návštěvami v jejich domovech při životních jubileích spojenými s předáním dárku od Zastupitelstva obce.
O obecní záležitosti se starala i v době, kdy již byla upoutána na
používání vozíku, např. sepisovala Kroniku vítání nových občánků,
na kterém se dříve řadu let aktivně podílela. Usilovala o bezbariérový přístup do veřejných objektů, zejména do zdravotního střediska a na opravu chodníku mezi školou a hlavní ulicí, což jsou stále
aktuální témata.
S radostí využila otevření hranic a po r. 1990 zorganizovala ve
spolupráci s cestovní agenturou JEKA a kolegyněmi Hankou
Žáčkovou a Blankou Kyclerovou několik zájezdů do zahraničí.
Žáci tak dostali příležitost k praktickému používání cizích jazyků
a k rozšíření zeměpisných obzorů. Sama s kamarádkami také
navštívila řadu evropských zemí. Fotografie z cest probouzely
u ní v poslední době vzpomínky na krásné zážitky a byly posilou při překonávání zdravotních potíží. Vyprávění sousedky
se často vracelo ke dvěma tématům – k opakovaným pobytům
v lázních v Třeboni a na opakovanou léčbu v Rehabilitačním
ústavu v Kladrubech. V Třeboni se spolu s manželem mohli věnovat rybaření a pořádat rybí hody, i když sami ryby nejedli.
V Kladrubech se několikrát úspěšně zúčastnila rehabilitačního
projektu „Přeplav la Manche“, což znamenalo během léčebného
pobytu postupně uplavat v ústavním bazénu 36 km. Její vítězství prý připomíná fotografie na tamní nástěnce dodnes.
Také v Ondřejově byli manželé Jelenovi aktivními rybáři a členové
spolku paní Jelenovou kolem Vánoc každoročně navštěvovali.
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Ohlédnutí za školním
rokem v MŠ Ondřejov
Pomalu se blíží podzim. Možná se mnozí ptají, na co se
děti mohou těšit? Na děti ze třídy Ještěrek čeká nový
koberec, výmalba v budově Pražská je bez letitého
obložení stěn, které již dosloužilo původnímu účelu.

V
Eva Jelenová se svou kamarádkou Blankou Kyclerovou

V posledním roce ji v bytě na svátek sv. Lucie navštívily i děti ze
školky oblečené za „Lucky“ a pod vedením paní ředitelky Romany
Brilové jí krásně zazpívaly. Rovněž celá její bývalá třída, dnes už
dospělých lidí, ji přišla v létě obšťastnit a zavzpomínat na školní
léta.
Od rodiny vnučky Dominiky dostala kanárka, se kterým si ráda
povídala a který krásně zpíval. Měla ráda dobrá jídla a říkávala
o sobě, že je „mlsná koza“. Nejraději měla masové a ještě radši
houbové řízky od svého syna nebo speciality připravené vnučkou.
S postupujícím časem ale přicházely těžké chvíle, kdy jsme se
i my, v případě potřeby, snažili pomoci pečovatelkám v jejich
zodpovědné práci, zejména při přemísťování z lůžka na invalidní
vozík. Členové rodiny sousedku často navštěvovali nebo odváželi na návštěvu k nim domů a prakticky denně ji kontaktovali,
aby ji potěšili. Měla velkou radost ze studijních úspěchů svých
pravnoučat a věděla, že rodina je jí nablízku až do posledních
chvil.
Paní učitelka Eva Jelenová byla výraznou osobností naší obce,
s vynikající profesionalitou se podílela na výchově dvou generací
našich spoluobčanů a byla vzorem občanského soužití. V našich
vzpomínkách zůstane jako statečná bojovnice s nepřízní osudu
a jako milá a veselá sousedka, která se snažila své problémy přehlížet. Budeme vzpomínat na radostná setkání, při nichž jsme se
hodně nasmáli, protože paní Jelenová milovala legraci.
Budiž čest její památce.
Olga a Josef Zichovi

Osadní výbor Třemblat informuje
1) Obdrželi jsme grant od Nadace rozvoje občanské společnosti,
grantový program Škoda stromky ve výši 15 000 Kč na Revitalizaci lesního pozemku po černé skládce v lokalitě Lipská. Termín plánované brigády bude zveřejněn během října, a proto
prosíme občany, aby tam nevyváželi další bio odpad. K tomuto
účelu slouží kompostárna ve Struhařově.
2) Rozšíření veřejného osvětlení je stále v jednání s KSÚS o věcném břemeni.
Kontakt na osadní výbor tremblat@post.cz
Jana Pácová

létě se paní učitelky zúčastnily dvoudenního semináře pro
sborovnu s paní Hankou Švejdovou, vynikající lektorkou působící
mimo jiné na katedře předškolní pedagogiky v Českých Budějovicích.
Seminář byl zaměřen na předmatematické představy. S lektorkou
jsme si zopakovaly, co je podstatné v předškolní pedagogice. Podstatou předškolního vzdělávání je budování kvalitních vztahů mezi dětmi,
rozvoj kritického myšlení a začlenění dětí do kolektivu formou hry. Děti
by si měly především umět spolu hrát a základním stavebním prvkem
je naučit děti poznávat své okolí, přírodu, lidi a vrůstat do lidského
společenství. Další úlohou mateřské školy je připravit dítě pro život
a celoživotní vzdělávání. To však neznamená, že se dítě bude učit
číst, psát, počítat, tato kompetence náleží základní škole.

Rády bychom i v letošním školním roce pokračovaly ve spolupráci s obcí Ondřejov, Základní školou bratří Fričů, Astronomickým
ústavem, hasiči, myslivci a se všemi, kteří projeví o spolupráci zájem. Rodiče budou mít možnost přihlásit své dítě na plavání, na
školu v přírodě, která bude na téma „Indiáni“, a dále děti čekají
divadelní představení, hudební programy v Rudolfinu, programy
v Toulcově dvoře zaměřené na poznávání přírody a řemesel,
plánujeme též Noc s Andersenem. Letošní rok bude zaměřen na
ochranu přírody, spolupráci dětí mezi sebou a v neposlední řadě
budeme pracovat s artefiletikou a dramatizací.
Prosím touto cestou rodiče, aby dbali u dětí správného úchopu
tužky. Toto je stále palčivým bodem v předškolním vzdělávání
a dále je potřeba děti rozvíjet v komunikačních dovednostech.
Vhodná je četba pohádek, říkadel, básniček. Mnohé děti mají
problém s vyjadřováním. Pevně věřím, že se nám společně povede připravit děti pro život tak, aby si dokázaly poradit se všemi situacemi, které je budou po celý život provázet. Kvalita mateřské školy se neměří počtem vypracovaných grafických listů ani
výtvarných prací. Děti by měly mít dostatek pohybu na čerstvém
vzduchu a zároveň dostatek podnětů k rozvoji své osobnosti. Předškolní vzdělávání by nemělo být zaměřeno na výkon.
Máme před sebou krásný podzimní čas, vůni lesa a hub, podzimních
plodů a my už se těšíme, jak tento čas strávíme s našimi nejmenšími.
Přejeme všem klidný vstup do nového školního roku.
Za kolektiv mateřské školy ředitelka Romana Brilová
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Ondřejov číslo popisné 59
Ondřejov hostil a nabízel žití mnoha více, či méně známým osobnostem ať již Rakousko-Uherského císařství,
Československého nebo Českého státu. Jedním z nich byl i katolický kněz, arcibiskupský notář a školský rada
profesor Jan Ježek.
síle čerstvé vody, podle které postupoval při své léčbě. Po uzdravení se
inspiroval prací Vincence Priessnitze
(1799 – 1851), který již v té době provozoval v Jeseníkách lázně. První vodoléčebný ústav založil v Jeseníkách právě
Priessnitz r. 1822, který si též vodou
sám vyléčil svá zranění. Priessnitz prosazoval léčbu prací, čerstvým vzduchem a čistou horskou vodou. Sebastian Kneipp, rozšířil své terapeutické metody o bylinné kůry z různých rostliných
esencí. Známé je jeho dílo Jak žíti – Rady
a pokyny zdravým i nemocným, aby
prostě, rozumně žili a přirozeně se léčili
(vydáno 1890). Jan Ježek toto dílo přeložil
a vydal v roce 1893. V roce 1898 napsal
J. Ježek knihu Kneippova diagnosa neboli po čem farář Kneipp poznával nemoci,
také vydal díla Léčení vodou a Nemoci
dětské, jak je léčí farář Kneipp – českým
matkám a vychovatelkám. (Lenka Veselá
v článku Filozofie zdraví léčitele a kněze Sebastiána Kneippa publikovaném
3. 1. 2013 v Litoměřickém Deníku.cz).
Kneippovna, nebo též Kneippova „polévárna“ je vila č.p. 59. v 20. století byla zná-

Kneippovna

V

historii obce se vždy uvádělo,
že v Ondřejově bylo profesorem
Ježkem z Prahy založeno první
vodoléčebné zařízení v Čechách tzv. Kneippovna. Více snadno dostupných informací o profesoru Ježkovi a jeho Kneippovně k dispozici nebylo. Tímto krátkým
povídáním se pokusíme chybějící údaje
doplnit.
Kdo byl profesor Ježek? Jan Ježek se narodil ve Chvalkovicích u Náchoda 20. 10.
1849 a zemřel v Praze na Vinohradech
18. 11. 1913. Byl vystudovaný katolický
kněz, získal titul arcibiskupského notáře
a po státních zkouškách z češtiny na pražské universitě v roce 1881, začal učit na
Reálném gymnáziu v Praze. Dosáhl na titul
c. k. školního rady. Kromě toho byl básníkem,
prozaikem, překladatelem z ruštiny a němčiny, nadšeným propagátorem zdravého
životního stylu, spoluzakladatelem spolku
Český Kneipp. Je podepsán jako autor
a překladatel pod více jak 40 knihami.

Sbírky básní např. Za šera (1880), Jarní
květy (1882), Pestré květy (1883), povídky
Z hor a kraje (1881), Z bouře a míru (1883),
Kvítí z luhů slovanských (1884), Novomódní švindl (1887 a 1891), překládal Turgeněva. Je autorem knih s náboženskou tématikou např. Duchovní cvičení velikonoční
(1909), Obrana víry (1905). Ve své době
byl osobou velmi známou, je autorem řady
hesel v Ottově slovníku naučném a vydavatelem časopisu Český Kneipp. Jeho činnost
na poli zdravého životního stylu byla výjimečná. Seznámil se s německým knězem
a později věhlasným léčitelem Sebastiánem
Kneippem (17. 5. 1821 – 17. 6. 1897), který
působil ve Woerishofenu v Bavorsku.
U Kneippa Ježek studoval a osobně poznal základy vodoléčby, zároveň získal
práva na překlady Kneippových knih do
češtiny. Sebastián Kneipp se pomocí
vodoléčby sám vyléčil z tuberkulózy. Když
onemocněl dostala se k němu kniha od
J. S. Hahna (1696 – 1773) O léčivé

Kresba Lukáš Martinka
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„V životě se
všechno opakuje.“

ma spíše jako Andresova vila. MUDr. Jan
Andres v Ondřejově působil v 1. polovině 20. století jako obvodní lékař. Starší
obyvatelé Ondřejova si určitě vzpomenou
na ordinace obvodního a dětského lékaře
a zubaře, které ve vile byly svého času též
provozovány. Dnes vila slouží mateřské
škole. Jak byla léčba ve vile praktiková- Lidové rčení
na můžeme usuzovat jen podle dostupné Poslední dobou slýcháme z médií, v inforliteratury vydané profesorem Ježkem. Ko- macích týkajících se zemědělské úrody
lik bylo pacientů a jak dlouho byla léčebná nebo lépe neúrody, dvě často opakující se
praxe v Ondřejově provozována též není témata: sucho a myši. A jak se ukazuje, neznámo. Některé prameny uvádí, že Kne- jedná se o nic nového, co by se již dříve neippovna byla v Ondřejově od roku 1892, přihodilo. Na ukázku jsem vybrala z kroniky
někde se lze dočíst o roce 1893 a v jiných dva po sobě následující roky, ve kterých se
pramenech se dozvíme datum 1895.
ondřejovští zemědělci potýkali s naprosto
Spolek Český Kneipp zakládal Emanuel stejnými problémy.
Salomon Friedberg – Mirohorský spolu
s profesorem Janem Ježkem roku 1893. Povětrnost 1933
Spolek vydával svůj časopis Přírodní lé- Na jaře sucho a studeno. 1. května slabý
kař (vycházel 1896 – 1942), byl součástí déšť, 14. května déšť a chladno. Náslehnutí a spolků kneippiánských a přírodolé- duje velké sucho do 8. června. Jetele
čebných v Evropě i Americe a existoval až a jaře usychají. Následkem stále předo roku 1954.
trvávajícího sucha otavy, otavové jetele
Podmaršálek ve výslužbě Emanuel Salo- a bramborová nať předčasně usychají.
mon Friedberg – Mirohorský (1829 – V září s ubýváním vody se úžasnou měrou
1908) byl též velmi zajímavou postavou. rozmnožují polní myši a napadají hlavně
Vlastenec, spisovatel, malíř a velký voják, sotva vzešlé směsky a hráchy. Jest tudíž
který dosáhl v armádě vysokého posta- obava se započetím setby a v některých
vení. Je možné, že při pravidelných ar- obcích raději sklízí brambory. Jest druhá
mádních cvičeních v Ondřejově, kterých polovina října. Zaseté ozimy jakž tak vzese často účastnil i korunní princ Rudolf šlé, ranější někde již zelené napadají
Habsbursko–Lotrinský (1858 – 1889), a podrývají polní myši, jichž jest obrovské
našel vhodné prostředí pro provozování množství. Meze jsou jimi úplně rozryty.
Hraboš polní (Microtus arvalis)
Kneippovny a profesora Ježka sem přivedl. Emanuel byl přesvědčený vege- Hubení myší děje se jednak fosforovým
tarián, nekuřák a abstinent, nepil ani mazem (málo účinné) nebo otrávenou
kávu. Měl odpor k lékařům, hlavně se pšenicí, která se musí sypati do děr. U nás
otužoval, chodil bos (především ranní
rosou) a často jen v plátěném županu,
čímž vzbuzoval na veřejnosti značné pohoršení. Na všechny své nemoci používal
vodu. Byl to vpravdě renesanční člověk,
který se naučil německy, francouzsky,
anglicky, maďarsky, italsky, polsky a srbochorvatsky. Více o jeho životě najdete na internetu na Novinkách.cz v článku
Lenky Bobíkové z 20. 11. 2014 Zakladatel
Českého Kneippu – Bez bot a někdy bez
šatů.
Dnes jsou Kneippovy metody opět v „kurzu“. Oblíbené jsou např. Keippovy chodníčky ve wellness lázních, propagátorem
chůze na boso je například i herec Jaroslav
Dušek a ondřejováky může těšit, že se Ondřejov nesmazatelně zapsal i do této historie, historie zdravého životního stylu.
V Ondřejově 24. 5. 2019

Igor Valníček Hraboš polní (Microtus arvalis)

se otrávené pšenice k tomuto účelu spotřebovalo asi 150 kg po 8mi Kč a tím se ozimy
částečně uchránily.

Povětrnost 1934
Měsíc leden jest málo vydatný na srážky;
většinou mrzne na holo. Začátkem února
napadlo 30 cm sněhu, který brzo taje, avšak
hluboko promrzlá půda nepřijímá vláhu
a voda s polí stéká. Prameny jsou vyschlé.
Vegetace nastalým oteplováním začíná již
v březnu a v druhé polovině března seje se
oves, ječmen a mák. Teplota v dubnu až 28
°C. Noci jsou teplé a stromy rychle rozvíjejí a kvetou. Ku konci dubna jsou třešně již
odkvetlé, višně, jabloně a švestky v plném
květu. Nastává květen teplý ale suchý.
Půda den ze dne vysychá větrem, již ani
rosa není a vše se ve vzrůstu zastavilo.
13. května odpolední místní bouřka přinesla déšť, který vyschl za několik hodin a již
v květnu nepršelo. Pšenice usychají. Nejhorší jsou pícniny a není čím krmiti dobytek. Teplota klesla 16., 26. a 30. května na
bod mrazu a na nížinách zmrzly brambory.
Koncem května jest již katastrofální sucho
a zničilo to co v dubnu vyrostlo.
3ho června odpoledne první slabý déšť, ale
brzy vyschl. Krmení není žádné a dobytek
se prodává pod cenou. Ku konci června
dochází voda ve všech obecních studnách.
Jsou zřízeny nádrže u Neřádovky a na louce p. Šenycha aby byla voda pro dobytek.
Votavka jest prázdná. 27. června večer začalo pršet a déšť trval 24 hodin. Účinek je
znáti pouze na bramborách, neb zase celý
červenec neprší.

Nouzová akce
Ku zmírnění pohromy letošním mimořádným suchem rozdělili okresní úřady postiženým zemědělcům přes 70 mil Kč.
Na Ondřejov připadá 51.140 Kč a každý podělený si musí svoji podporu vybrati
v naturáliích u hospodářského družstva
v Kostelci n/ČL. K tomu účelu mimo jiných
krmiv spotřebováno 6 vagonů krmné slámy
ze Slovenska.
Naďa Vlnasová
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Vědomosti lze
získat i mimo
školní lavice
Festival vědy 2019 a Národní technická knihovna v Praze Dejvicích
i návštěva lodi iQport na Rašínově
nábřeží..... to byla cílová místa exkurze deváťáků ve středu 4. září.

Z projevu ředitelky školy k příležitosti
slavnostního zahájení školního
roku 2019/2020 v SKC

Dobrý den milé žákyně, milí žáci,
vážení kolegové, rodiče,
dovolte mi, abych Vás svým jménem co
nejsrdečněji přivítala v tomto školním roce
2019/2020. Doufám, že jste všichni prožili
pohodové prázdniny, našli nové kamarády,
odpočinuli si a načerpali nové síly pro nastávající školní rok.
Během prázdnin proběhlo ve škole několik
větších či menších stavebních úprav. Máme
novou kotelnu, díky tomu by už v zimě mělo
být ve škole příjemné klima, novou učebnu
pro žáky druhých tříd v SKC a opravenou
učebnu informatiky. Učebna matematiky
se bohužel opravit nestihla. Více o těchto úpravách a Vám sdělí pan Vladimír Zámyslický, starosta obce Ondřejov, kterému
chci poděkovat za iniciativu, kterou v tomto
směru vyvíjí a celkově za spolupráci.
Oproti loňskému roku nastaly i nemalé změny v pedagogickém kolektivu. Všem novým
kolegům a novým kolegyním přeji, aby ve

škole našli příjemné prostředí. Budu ráda,
když všichni kolegové společně budeme
pokračovat v započaté práci a podaří se nám
naplňovat vzdělávací program naší školy.
Co nás čeká v novém školním roce? Čeká
nás nejenom spousta práce, ale i soutěže,
besedy, exkurze, vycházky, výuka plavání
pro druháky a třeťáky, lyžařský výcvikový
kurz pro sedmáky, školní ples a mnoho
dalších aktivit. Nově naše základní škola
nabídne několik zajímavých kroužků, se
kterými Vás seznámí Vaši třídní učitelé.
Zvlášť nadšeně vítám naše prvňáčky. Držím jim palce ve všech školních činnostech
a přeji jim, ať se jim u nás ve škole líbí. Přeji
jim i jejich třídním učitelkám a jejich rodičům spoustu elánu při překonávání překážek, protože všichni víme, že to stojí za to.
V závěru bych chtěla poděkovat všem, kteří
s naší školou spolupracují a podporují ji. Zřizovateli Dobrovolnému svazku obcí Základní
škola bratří Fričů Ondřejov, SKC a spolku
Škamna. Rodičům za podporu a zájem
o dění ve škole. Také bych chtěla poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto
školního roku. Zvláště pak panu školníkovi,
uklízečkám, kuchařkám, kteří v závěru roku
vyvinuli nemalé úsilí při úklidu budovy tak,
aby se všechno stihlo do dnešního dne.
Děvčata a chlapci, vážení rodiče, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vyslovila přání, aby ten
letošní školní rok byl úspěšný. Těším se, že se
nám společnými silami podaří naplňovat naše
očekávání ve vzdělání. Do nového školního
roku přeji všem hodně úspěchů, spokojenosti
a pohody v osobním životě i ve škole, hodně sil
a trpělivosti a hlavně pevné zdraví.

Mgr. Eva Štosová, ředitelka školy

Z

atímco první dvě jmenovaná místa
se stala již každoroční tradicí a mají
dát nahlédnout budoucím středoškolákům pod pokličku vědy předtím, než se
rozhodnou, kterým směrem se ubírat po
základní škole, loď iQport byla jakousi
třešničkou na dortu za celým „vědeckým“
dnem.
Téma letošního festivalu bylo Věda v profesích a účastníci mohli interaktivním způsobem poodkrýt roušku přírodovědných
i technických oborů. Zklidnění pak nastalo
v blízké mnohonásobně oceněné moderní
budově NTK, kde se budoucím studentům
líbilo vše – výzdobou počínaje a klidovými
zónami konče.
Na lodi iQport si vyzkoušeli prakticky
a hravou formou výdobytky z nejrůznějších
vědních oborů. Největší úspěch zaznamenalo popovídání s iQRobotem a jízdy
na motorkách, horské dráze či v kajaku – to vše v místnosti Virtuální realita.
Cílem bylo uvědomit si, že technický pokrok
ve všech oblastech života potřebuje nové
zapálené jedince pro vědu a techniku a pro
to je třeba něco udělat- nejlépe již na základní škole. 
Ing. Hana Chaloupková,

zástupkyně ředitele
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Vzpomínám si, že když jsem byl dítkem školou povinným, byl jsem se
svou „souškou“ učitelkou na škole v přírodě. Je to sice už pár pátků, ale
musel to být silný zážitek, neboť si dodnes vzpomínám na výuku na louce, na malování květin, lov kobylek …. A jak jsem zjistil, nemám podobné
vzpomínky sám.

P

roto když se na Spolek ŠKAMNA Ondřejov obrátilo vedení naší základní školy se žádostí o pomoc při úpravě školní
zahrady, aby na ní případně mohla probíhat
výuka a další aktivity, rádi jsme souhlasili.
Zvláště když i pan starosta slíbil záměr podpořit a zajistit mobilní WC na pozemku. Vypravili
jsme se tedy na obhlídku. Pozemek a zahrada
jsou opravdu pěkné, ale bylo zřejmé, že o ně
už nějaký čas nikdo nepečuje. Stromy, keře,
nálety, kopřivy, divoké ostružiní a další plevele
se činily, seč mohly a při první návštěvě jsem
měl pocit, že jsme pronikli do zahrady zakletého zámku. Ptačí zpěv a jinak ticho, a všude
křoví, trny, popadané větve, trávník zavátý
starým suchým listím, skleník zarostlý divokou
růží a ostružiním s několika rozbitými tabulemi,
studna s dávno nefunkční pumpou.
Obrátili jsme se na členy našeho spolku
a s pomocí obce a naší nástěnky jsme
oslovili i další rodiče a příznivce naší školy
s výzvou ke spolupráci. Kromě dobrovolníků bylo třeba sehnat i nářadí a stroje – křovinořezy, řetězové pily, kolečka, žebříky, hrábě, vidle. Stanovili jsme den D na sobotu
27. 4. a pro jistotu slíbili i občerstvení a svačiny. A pak už jsme čekali, jak to dopadne.
Odezva byla nad očekávání. Sešlo se nás
tentokrát na sobotní brigádě opravdu hodně.
Velice nám pomohla nabídka přistavení
kontejneru od manželů Honcových, takže
kromě likvidace vysekaných porostů pálením
jsme mohli pro odvoz větví, listí, suché trávy
apod. využít i ten. Až do pozdního odpoledne
jsme pilně pracovali – řezali, káceli, stříhali,
sekali, hrabali, pálili, vozili, kosili... Po sva-

čině a občerstvení se zaprášilo. A zahrada
prokoukla. Rozbité sklo ze skleníkových
tabulí, odpadky, suché, nemocné a náletové
stromy jsou pryč, stejně jako divoké ostružiní
a přerostlé keře. Trávník zase vypadá jako
trávník. Všechno hotové ani zdaleka není.
Navíc je jasné, že bez soustavné péče si
zahradu zase „vezmou divočiny“, ale teď je
připravená stát se místem pro děti – pro vyučování, pozorování ptáků, pěstování květin,
ovoce a zeleniny, odpolední hry školní družiny, dobrodružné přespávání pod širákem,
zpívání u táboráku, chov morčat a králíků…
– pro vše, na co fantazie, čas a síly stačí. Co
je teď ještě třeba: umístit mobilní WC, zajistit
nové stoly a lavice pro výuku (s tím snad pomohou sponzoři) a v ideálním případě znovu
zprovoznit studnu, aby byl zdroj vody na mytí
a zalévání. A pochopitelně stálou drobnou
péči o zahradu – občas posekat, prořezat,
zalít, vyrobit a zavěsit budky, krmítka a pítka
pro ptáky, opravit zahradní boudu, prořezat
ovocné stromy, zprovoznit skleník...
Ale je dobře nakročeno. A za sebe jsem
opravdu rád – v době tabletů, mobilů a notebooků má každá minuta, kterou děti stráví
v přírodě velkou cenu.
Chci poděkovat všem, kdo se do obnovy
zahrady jakkoli zapojili – přišli pomoct, zapůjčili nářadí a nástroje, odborně poradili,
pomohli s občerstvením...
Ať školní zahrada žije, ať naše děti poznávají
a milují přírodu, ať jsme stále ochotní pomáhat dobrým věcem a ať je nás stále víc.
Za Spolek ŠKAMNA Ondřejov

Martin Pačovský

Jsem v šoku

Škola začala.
Hlava mi to nebere.
Nejenže už skončily prázdniny a my se
vrátili do školy, ale je to náš poslední rok.
Přijde mi to jako včera, když jsme v první
třídě s Denčou dělaly bitvy do sešitů –
kdo utrhne větší roh či počmárá více
stránek sešitu. Jak nám paní učitelka
zvonila konec hodiny a přestávky mosazným zvonečkem.
Jak Jirka utrhl Terce mašli z roláku a ona
pak byla smutná.
Taky nemůžu zapomenout, jak jsme
s Denčou a Týnou ve všem soutěžily –
kdo je menší a která z nás je rychlejší.
Nebo naše focení, na které jsem zapomněla a Erika mi půjčovala mikinu, abych
nějak vypadala a protože mi bylo zima.
Uběhlo osm let. Něco ale zůstalo stále
stejné.
Jsem v šoku, jelikož ten čas tak rychle letí.
Než se nadějeme budeme dospělí a na
tohle všechno budeme jen vzpomínat.
Eliška Staňková, 9. třída

Jsem v šoku
Když jsem ráno vylezla z postele a chtěla
se podívat na počasí, abych věděla, co si
mám vzít na sebe, tak mi to došlo... dnes
je pátek 13.!
Během snídaně i cestou do školy jsem
přemýšlela pouze o tom, že píšeme test
z fyziky, z chemie a z dějepisu a že jsme
všechno schytali na ten nejhorší den, co
jsme jen mohli. I přes to jsem si řekla,
že dnešek musí proběhnout jako každý běžný den. Nemůžu se přece pořád
strachovat z pátků 13.
Návrat ze školy mi zkazila černá kočka,
která mi přeběhla přes cestu... Co dalšího
bude známkou toho, že tenhle den nebude mým šťastným? Kolem třetí hodiny odpoledne jsem jela autobusem na trénink,
jenže měl 15 minut zpoždění a já nakonec
dorazila pozdě. Čekala jsem v Říčanech
na autobus do Ondřejova a doufala, že
už se nestane nic špatného. Jenže když
jsem nastoupila a uviděla člověka, s kterým bych v autobuse chtěla jet ze všech
nejméně, moje naděje na lepší konec
tohoto dne se rozplynula. Když jsem konečně dorazila domů a šla do postele, cítila jsem se v klidu, v bezpečí a usínala
s pocitem, že už se nemůže nic stát.
Jsem v šoku, že jsem tenhle den přežila.
Denisa Dřímalová, 9. třída
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8. třída na hvězdárně
Pátek 13. září 2019 byl krásným dnem. Chtělo by se napsat, že 8. třída Základní školy bratří Fričů v ten den strávila netradiční čas na hvězdárně.

A

le je to vlastně naopak. Kdy jindy
být na hvězdárně než v noci. Známe Noc s Andersenem a spoustu dalších
dobrodružně skupinových nočních akcí.
Přespat na hvězdárně, v kopuli pod dalekohledem, má ale jistě své neopakovatelné kouzlo. Kouzla ale pro život nestačí, potřebujeme také znalosti. A k těm
se hvězdárna i škola dobře hodí. Takže přespání na hvězdárně předcházel
program. S dětmi jsme se podívali do
historických kopulí postavených Josefem
Janem Fričem a ukázali si, jak dalekohle-

dy pracují a co umí. Zašli jsme také k největšímu českému teleskopu – Perkovu
dalekohledu. Povídali jsme si o příběhu
suevitu a jeho vzniku před 15 000 000 let
a souvislostí s českými vltavíny, v expozici výzkumu meziplanetární hmoty jsme
si povídali o meteoritech s rodokmenem
a hlavně jsme využili jasného počasí a podívali jsme se dalekohledem na
planetu Saturn, na Měsíc (a zrovna jsme
se trefili na nejmenší úplněk v roce, takový opak superúplňku) a také do Velkého vozu na dvojhvězdu Mizar a Alkor.

Také jsme si ukázali, jaká souhvězdí jsou
právě na obloze vidět. K večeři byla kuřecí stehna a dobrý chleba, jeden ze žáků
na večer vlastnoručně upekl sušenky,
otázky kladli stále ti samí, taková „chytrá
čtyřka“ a díky za ně, každý si na nocleh
vybral místo, které se mu líbilo a ráno
jsme museli vstávat na budíka paní učitelky Vratislavy Vomáčkové, protože za
chvíli se už blížili účastníci pochodu Po
stopách kocoura Mikeše (a ne po stopách
8. třídy). Bylo to prima a moc děkujeme
za návštěvu.

Pavel Suchan,
Astronomický ústav AV ČR

Jedeme dál…
Prázdniny se s námi rozloučily posledním tropickým dnem. První školní den nám nechal pocítit pravé
podzimní počasí. Děti jsou zpátky ve školních lavicích, a tak nebude zahálet ani Spolek ŠKAMNA
Ondřejov. Plány na nový školní rok 2019/2020 jsou hotové.

S

tejně jako ten loňský, i rok 2019 má své výročí: 17. listopadu si budeme připomínat 30 let od pádu komunismu, od tzv.
Sametové revoluce. Akce Spolku ŠKAMNA Ondřejov nemají
být jen zábavou, snažíme se připomínat i důležité mezníky vývoje našeho státu, a pěstovat tak v dětech pocit hrdosti na naši
zemi. Výročí Sametové revoluce jedním takovým mezníkem je.
17. listopadu 2019 v odpoledních hodinách se proto bude na
náměstí 9. května v Ondřejově konat akce připomínající události pádu komunismu. Na přípravě budeme spolupracovat se
základní školou a budeme velice rádi, pokud se k nám připojí co
nejvíce obyvatel našich obcí.
Na adventní notu nás 30. listopadu naladí tradiční Vánoční
výstava, která se i letos bude konat v budově základní školy.
Nebudou chybět stánky s vánočními dekoracemi, výrobky dětí
ze školní družiny a školního klubu a také dílničky spolku, ze
kterých si děti odnesou výrobky s vánoční tematikou.
V prosinci si jistě mnozí z vás nenechají ujít tradiční Oživlý Betlém. Ani náš spolek nebude na této předvánoční akci chybět.
Budeme se těšit, že se zastavíte u našeho stánku, zahřejete
se teplým nápojem a posilníte dobrotami, které pro vás opět
s láskou upečou členky našeho spolku.

V druhé půlce školního roku se pak vrhneme na přípravu Velikonočního trhu v SKC a budeme se těšit, že již potřetí doprovodíme devátou třídu a prvňáčky na květnový závěrečný
školní ples.
Akcí, které bude náš spolek pořádat, spolupořádat nebo se jich
účastnit bude ale jistě víc. Vždyť se stačí podívat na náš web
www.skamna.cz na přehled činnosti spolku za poslední dva
roky. Využijeme příležitostí nebo nápadů, které se v průběhu
školního roku objeví.
A ještě jedna důležitá věc pro připomenutí: Spolek ŠKAMNA
Ondřejov je tu proto, aby pomáhal vytvářet optimální podmínky
pro vzdělávání a výchovu žáků naší základní školy. Vše, co děláme – akce, které pořádáme a finanční prostředky, které sháníme, slouží od první do poslední koruny podpoře VŠECH žáků
školy – tedy i těch, jejichž rodiče zatím členy spolku nejsou a na
jeho činnost nijak nepřispívají. Je jich překvapivě hodně, což je
jistě škoda. Přitom roční členský příspěvek je jen 150 Kč.
Vážení rodiče, učitelé, příznivci a podporovatelé školy, přejeme
vám do nového školního roku hodně sil, pevné zdraví a těšíme
se, že se s vámi budeme potkávat na našich akcích co nejčastěji!
Za spolek Škamna Ondřejov, Marie Foltánková
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11. listopadu nastane přechod
planety Merkur před Sluncem
Možná si vzpomínáte na rok 2004, kdy planeta Venuše přešla před slunečním diskem. Stalo se tak po 121
a půl letech a na Zemi tehdy už nežil žádný pamětník tohoto mimořádného astronomického úkazu. Zákony
nebeské mechaniky umožnily tento úkaz zopakovat po osmi letech, v roce 2012. A od té doby už zase čekáme 121 a půl roku.

Přechod planety Merkur před Slunce a silueta Ještědu. Autor Mgr. Martin Gembec.

P

řechody planety Merkur, která je
nejbližší planetou ke Slunci, nejsou
tak extrémně vzácné. Ten nejbližší
nás čeká v pondělí 11. listopadu 2019.
Na hvězdárně se na úkaz zaměříme a vy
se můžete přijít podívat. Od 13:20 do západu Slunce (16:21) se uskuteční pozorování pro veřejnost. Protože úkaz bude
probíhat v době, kdy se Slunce bude
sklánět k západnímu obzoru, bude se měnit i pozorovací stanoviště – od historické
Západní kopule, dalekohledy Slunečního
oddělení až po přenosné dalekohledy na
„Radarové louce“, kde bude výhled na
Slunce až do západu. Akce je pro návštěvníky zdarma, uskuteční se ale pouze
za jasného počasí.
Úkaz nastává přibližně 13× za století
a v Česku byl naposledy pozorovatelný
v květnu 2016. Znovu se nejen v Evropě,

ale celosvětově odehraje až v listopadu
roku 2032. Jde tedy rozhodně o mimořádnou nebeskou událost.
Merkur bude prostřednictvím dalekohledů se speciálním filtrem či projekcí pozorovatelný před Sluncem celosvětově přes
5 a půl hodiny. Rozměr Merkuru na slunečním disku je ovšem mnohem menší,
než jak tomu bylo u nedávných přechodů
Venuše, kde stačil pohled pouhým okem
přes ochranný filtr. Merkur se svými 12
úhlovými vteřinami bude v dalekohledu
vypadat jako malý kulatý tmavý kotouček.
Vše začne vstupem Merkuru před levý
okraj slunečního disku okolo 13 hodin 35
minut SEČ. Samotný vstup před sluneční
okraj potrvá asi minutu a 40 sekund a odehraje se nevysoko nad obzorem hodinu
a půl po poledni. Zbytek této nevšední podívané proběhne v odpoledních hodinách

a planeta v podobě černého puntíku se
bude sunout před levou polovinou kotouče naší mateřské hvězdy směrem mírně
dolů. Slunce s Merkurem zapadá na našem území okolo maxima úkazu. Kdo se
za ním ovšem vydá za Atlantský oceán,
zejména do států Jižní Ameriky, uvidí jej
v celém průběhu. Další přechod Merkuru
viditelný z našeho území nastane až 13.
listopadu 2032 a ten už se nad Českem
odehraje v celém průběhu.
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 dalekohledu na
bílou plochu a sledovat, jak se pomalu
pohybující planeta postupně v průběhu několika hodin posouvá od jednoho
okraje slunečního kotouče k druhému.
Nebo lze na Slunce namířit dalekohled
vybavený bezpečným filtrem a sledovat
úkaz přímo. Na přímé pozorování dalekohledem je nutné vždy použít filtr. Bez jeho
použití i přes větší procento oblačnosti
stále hrozí poškození zraku.
PROČ HVĚZDÁRNA POTŘEBUJE
STAVEBNÍ UZÁVĚRU KOLEM SEBE?
V současné době se schvaluje nový
územní plán obce a i v něm pokračuje
zákaz stavební činnosti ve vytyčeném
okruhu kolem hvězdárny navržený kdysi
jako plocha stavební uzávěry. Je to z důvodu ochrany pozorovacích podmínek.
Ondřejovská hvězdárna je nejen největší
a nejvýznamnější hvězdárnou v České
republice, patří také k významným evropským pracovištím a v některých oborech
je na světové špičce. Jedná se zejména
o pozorování a analýzu bolidů spojenou
s nálezy tzv. meteoritů s rodokmenem,
o pozorování planetek a vedoucí roli
v oboru binárních planetek a nově o pozorování extrasolárních planet největším
českým dalekohledem. Nejen pozorovací
programy, vědecké výsledky, ale také ná-
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mická pozorování prováděná v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR.
Hvězdárna je umístěna nad obcí Ondřejov,
v nadmořské výšce 520 m. Je to jedno
z nejvýše položených míst v oblasti. Hranice ochranné zóny byla stanovena tak, že
prochází po hřebenech, které při pohledu
z Ondřejova tvoří nejbližší obzor. Světelné zdroje umístěné uvnitř zóny poblíž
její hranice tak jsou většinou z Ondřejova
přímo viditelné, zatímco zdroje vně vymezené zóny jsou již alespoň částečně skryty.
Hranice vytyčená podle tohoto pravidla má
nepravidelný tvar a je znázorněna na mapce. Na severu prochází hranice zóny mezi
obcemi Struhařov a Svojetice. Uvnitř zóny
dále leží Mnichovice, Mirošovice, Senohraby, Čerčany, Ostředek a Stříbrná Skalice.
Na severovýchodě hranice prochází západně od Konojed a jižně od Jevan. Obě
tyto obce leží vně zóny. Vzdálenost hranice zóny od hvězdárny kolísá mezi 6 až
10 km. Nejvzdálenější obcí jsou Čerčany,
které jsou z Ondřejova přímo viditelné.
Proto jsou do zóny zahrnuty na rozdíl od
podobně vzdálené Sázavy. Ochranná zóna
zahrnuje i úsek dálnice D1 zhruba mezi
17. a 34. kilometrem a úsek silnice 1. třídy č. 3
mezi Mirošovicemi a Poříčím nad Sázavou.
Konzultace a bližší informace: Pavel Suchan, suchan@astro.cz, 226 258 411,
737 322 815. Děkujeme stavebníkům
a dalším subjektům za spolupráci.

Ochranná zóna kolem hvězdárny

kladnost provozu dalekohledů a dalších
přístrojů umístěných na hvězdárně jsou
důvodem, proč je třeba chránit pozorovací
podmínky. Nejedná se přitom jenom o světelné znečištění, ale také o kouř z komínů
nebo o tepelné vyzařování blízkých budov.
Přírodní prostředí hvězdárny je zásadní
a výstavba domů v blízkosti hvězdárny je
pro výzkum vesmíru nežádoucí. A tak jako
kdysi, i nyní platí stejná pravidla pro nejbližší okolí ondřejovské hvězdárny.
KOLIK SVĚTLA A ODKUD
HVĚZDÁRNĚ V NOCI VADÍ?
Stručně řečeno – každé světlo a odkudkoliv, pokud směřuje do nebe. Tím je pak
nad hvězdárnou obloha světlejší a v takto
vzniklém nedostatečném kontrastu zanikají slabé hvězdy a slabé objekty vzdáleného
vesmíru a také třeba slabé meteory. Proto
je kolem hvězdárny vyznačena zájmová
zóna. Naším cílem je omezit světelné znečištění atmosféry v oblasti ondřejovské
observatoře a tím zlepšit a zachovat do
budoucna podmínky pro vědecká astrono-

N

ejvětší český dalekohled o průměru zrcadlového objektivu 2 metry a ohniskové vzdálenosti 64 metry, s hmotností otáčivých částí přes 80 tun, byl při letošní Evropské noci
vědců přístupný pouze z návštěvnické galerie. Důvodem, proč návštěvníci nemohli až do
kopule k dalekohledu jako vždy, byla současná modernizace dalekohledu. Z tubusu totiž
technici Stelárního oddělení vymontovali kromě objektivu úplně všechno. Odrazná zrcadla
směrující světlo na štěrbinu spektrografu už totiž nebudou potřeba. Světlo do spektrografu
nově povede optické vlákno a účinnost dalekohledu se zvýší o desítky procent. Jednoduše řečeno to bude jako bychom dalekohled zvětšili. Jedná se o bezprecedentní úpravu
s velmi složitým postupem nového vyvažování dalekohledu a mnoha a mnoha dalších
úprav. Největší dalekohled v ČR se tak stane tak trochu ještě větším.  
Pavel Suchan
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KALENDÁŘ AKCÍ

Ve sportovně kulturním
centru v Ondřejově si vyžití
mohou najít všichni

V prvním a druhém týdnu v září probíhá jako každoročně zápis do kurzů, připravena je celá škála služeb,
zajímavé kulturní akce i sportovní víkendy. Připravili jsme pro vás přehled kurzů rozdělených podle věku
s tím, že některé kurzy jsou společné pro školáky i dospělé.

PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
PONDĚLÍ
n Balet s Hanou Zadákovou od 16.30 hod. (3 – 4 roky)
a od 17.15 hod. (5 – 6 let).
n Keramika s Irenou Pudíkovou od 16 hod. (děti od 5 let i se školáky).
ÚTERÝ
n Angličtina podle Helen Doron s Ivou Miškovskou
od 14.30 hod. (2 – 4 roky) a od 15.30 hod. (4 – 6 let).
n Flétna s Honzou Beránkem od 12 hod., případně
od 13.45 hod. (začátečníci od 5 let).
STŘEDA
n Rokenrol – přípravka s Terezou Malou od 17 hod. (4 – 6 let).
n Cvičení rodičů a dětí s lektory MOMMYTIME od 9 hod.
(medvídci 1,5 – 2,5 roku), od 10 hod. (želvičky od 7 měsíců),
od 11 hod. (klokánci od 4 měsíců).
ČTVRTEK
n Cvičení dětí bez rodičů s lektory MOMMYTIME
od 15.15 hod. (opičky 3 – 6 let).

PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DĚTI
PONDĚLÍ
n Basketbal s Terezou Kölblovou a Jiřinou Keclíkovou
od 17 hod. (tygříci 6 – 9 let).
n Karate s Kristýnou Bosákovou od 18 hod. (6 – 12 let).
n Sebeobrana s Kristýnou Bosákovou od 19 hod.
(od 12 let i s dospělými).
n Balet s Hanou Zadákovou od 18 hod. (děti 1. stupně ZŠ).
n Keramika s Irenou Pudíkovou od 16 hod. (děti 1. stupně ZŠ).
ÚTERÝ
n Parkour&Freerun APDT s Ivou Mračkovou od 15 hod.
(začátečníci od 6 let), od 16 hod. (pokročilí od 9 let).
n Rope Skipping skupina s Eliškou Staňkovou a Sárou
Vörreiterovou od 17 hod., případně jiný den a čas (pokročilí).
n Box a kondiční box se Standou Stárkem od 19.30 hod.
(od 12 let i s dospělými).
n Angličtina podle Helen Doron s Ivou Miškovskou
od 16.30 hod. (6 – 9 let).
n Flétna s Honzou Beránkem od 13.45 hod., případně
od 12 hod. (děti ZŠ pokročilí).
n Kytara s Honzou Beránkem, celkem 5 kurzů, od 12.45 hod.,
od 14.30 hod., od 15.30 hod., 16.30 hod. a 17.30 hod.
Děti jsou po zápisu rozděleny podle schopností.
STŘEDA
n Rokenrol s Terezou Malou od 15 hod. (formace Jungles),
od 16 hod. (formace Colors).

n Taekwon-Do oddíl V. Machoty od 16 hod. (přípravka od 6 let),
od 17 hod. (od 6 let i dospělí).
n Basketbal s Terezou Kölblovou a Jiřinou Keclíkovou
od 17 hod. (tygři 10 – 13 let).
ČTVRTEK
n Florbal s Jaroslavem Frankem, nově dvouhodinový kurz
od 16 hod. (děti ZŠ).
PÁTEK
n Rokenrol s Terezou Malou od 15 hod. (formace Colors),
od 16 hod. (formace Jungles).
n Hip Hop a Street Dance s Marií Štěpinovou od 18 hod. (10 – 15 let).
SOBOTA
n Box a kondiční box se Standou Stárkem od 9.30 hod.
(od 12 let a dospělí).
NEDĚLE
n Taekwon-Do oddíl V. Machoty od 15 hod. (přípravka od 6 let),
od 16 hod. (od 6 let i dospělí)

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ
I STŘEDOŠKOLÁKY
PONDĚLÍ
n Sebeobrana s Kristýnou Bosákovou od 19 hod. (od 12 let
i s dospělými).
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n Ordinace fyzioterapie – Mgr. Tereza Píglová, Ph.D.,
má ordinaci na diagnostiku, prevenci a léčbu poruch pohybového
aparátu (čtvrtek, pátek). Objednávky na 602 330 620.
n Poradna psychoterapie – Mgr. Dominika Podhráská řeší
vztahové, partnerské, rodinné obtíže, složité životní situace,
problémy s profesním životem a další. Objednávky
na 608 609 999.
n Výživová poradna – Ing. Veronika Martincová doporučí,
jak pomocí stravy zkvalitnit vaše zdraví i život. Objednávky
na 736 681 403.
n Speciální pozornost zaslouží i již osvědčená kavárnička
v rodinném klubu Pohoda s hernou pro děti a příjemnou
atmosférou, kterou vytváří Jaroslava Tesaříková spolu s jejími
návštěvníky. Od září je otevřena pondělí a pátek
12.30 – 19 hod, úterý a čtvrtek 12.30 – 17 hod.,
středa 10 – 19 hod., dále dle domluvy. Také se zde můžete
od 2. září zapsat do kurzů, které probíhají přímo pod SKC
a zakoupit vstupenky na níže uvedené akce.

n Badminton zájmová skupina bez trenéra od 20 hod.
(2 hod. trénink).
n Pilates s Bárou Valuchovou od 19 hod.
n Dynamická jóga s relaxací s Ditou Fuchsovou od 20 hod.
ÚTERÝ
n Aerobic a Body Form s Olgou Šípkovou od 18 hod.
(1,5 hod. lekce).
n Box a kondiční box se Standou Stárkem od 9.30 hod.
(od 12 let a dospělí, 1,5 hod. lekce).
n Zdravá záda s Martou Princovou od 9.15 hod.
n Hatha jóga s Jolanou Kamarýtovou od 17.30 hod.
a od 19.15 hod. (1,5 hod. lekce).
STŘEDA
n Taekwon-Do oddíl V. Machoty od 16 hod. (přípravka od 6 let),
od 17 hod (od 6 let i dospělí).
n Kruhový trénink s Katkou Kudrmanovou od 19 hod.
n Balanční techniky a SM-systém s Danou Řehákovou
od 18.10 hod. (1,5 hod. lekce).
ČTVRTEK
n Dance Aerobic s Olgou Šípkovou od 18 hod. (1,5 hod. lekce).
n Badminton zájmová skupina bez trenéra, od 19.30 hod.
(2 hod. trénink).
n Pohybem ke zdraví se Zdenou Ambrožovou od 18 hod.
(pro věk 55 a více let).
SOBOTA
n Box a kondiční box se Standou Stárkem od 9.30 hod.
(od 12 let a dospělí, 1,5 hodinový trénink).
n Kruhový trénink s Katkou Kudrmanovou od 9 hod.
NEDĚLE
n Taekwon-Do oddíl V. Machoty od 15 hod (přípravka od 6 let),
od 16 hod. (od 6 let i dospělí). Jóga s Olgou Šípkovou od 17 hod.
a od 18.30 hod. (75minutové lekce).

SLUŽBY – PORADNY I ORDINACE
n Poradna celostní medicíny – Ing. Lenka Jahelková,
certifikovaná terapeutka nabízí léčbu zdravotních obtíží dle
metody MUDr. J. Jonáše, dále diagnostiku i detoxikaci organismu.
Objednávky na 607 834 984.

AKCE V 2. POLOLETÍ 2019
n 19. října
Cvičební odpoledne s Bárou a Ditou
tělocvična (14 – 18 hod.), přihlášky na barasourkova@seznam.cz
n 20. října
Divadlo Zamilovaný sukničkář
předprodej vstupenek v Cukrárně u jahůdky
n 9. listopadu
Představení Pražského tanečního divadla
s názvem Zápletky – předprodej vstupenek v Rodinném klubu
Pohoda (od září)
n 14. prosince
Koncert Sester Havelkových – Swingové Vánoce
Předprodej vstupenek v Rodinném klubu Pohoda (od září)
Podrobnější i aktuální informace najdete na www.skcvondrejove.
cz. Pokud chcete dostávat aktuality centra přímo do vašeho
mailu, stačí se přihlásit na našich stránkách k odběru aktualit. Ve
Sportovně kulturním centru jsou všichni vítáni.
Bohumila Řešátková

KLUB PŘÁTEL HUDBY
19. listopadu 2019 od 19.30 hodin

SLAVIC TRIO
Program: J. Haydn, A. Dvořák, M. Ravel,
B. Martinů
16. listopadu 2019 v 19.30 hodin

JANA HROCHOVÁ – MEZZOSOPRÁN,
MARTIN HROCH CEMBALO
Program: F. Coupren, J. S. Bach,
W. A. Mozart, R. Schuman
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V Turkovicích
chystají další akce
Nezapomeňte si poznamenat do kalendáře sobotu 5. října a neděli 1. prosince.
Dobrovolný podzimní úklid Turkovic 5. října
zakončíme u ohýnku při společném posezení. Více informací bude včas na stránkách www.naseturkovice.cz. První prosincový den a zároveň první adventní neděle
bude patřit rozsvícení vánočního stromečku. Všichni srdečně zváni již nyní a věřím,
že stejně jako loni se sejdeme a společně,
dospělí i děti, vytvoříme krásnou atmosféru. Užijte si podzim a brzy na viděnou
v Turkovicích…

Seija Zachová

PRAŽSKÉ
TANEČNÍ
DIVADLO

uvádí
Dobrodružství každodenního života vyprávěná tancem v rytmech, tanga,
valčíku, čardáše, baletu, jazzu, rockn´rollu, tribal dance a scénického tance.

Zápletky

SKC Ondřejov

Co se bude dít
v Třemblatech
do konce roku

9. 11.
19 h

16. listopadu 2019
Sousedské posezení
7. prosince 2019
Mikulášská nadílka
23. prosince 2019
Vánoční zvonění

Zkrácená pravidla pro zveřejňování příspěvků
UZÁVĚRKA PRO DALŠÍ ČÍSLO OZVĚN JE 20. LISTOPADU 2019
Příspěvky zasílejte na adresu redakce: ozvenyondrejov@gmail.com. Výjimečně lze příspěvek odevzdat na podatelně OÚ.
Texty příspěvků zasílejte ve standardním formátu .doc, docx. Nevkládejte do textu fotografie a grafické materiály, tyto musí být dodány jako samostatné soubory,
ve formátech .jpg, .tiff, případně .pdf. Fotografie musí vyhovovat požadavkům pro tisk.
VZHLEDEM K OMEZENÉMU ROZSAHU ČASOPISU JE LIMITOVÁN I ROZSAH PŘÍSPĚVKŮ.
Organizace města, spolky a sdružení – max. 1 strana A4 textu – 5000 znaků. Občané a ostatní přispěvatelé – max. 30 řádek textu – 2500 znaků (písmo Times New Roman,
velikost 12, okraje normální, řádkování 1, zarovnání vlevo). Delší příspěvky je možné zveřejnit jedině po dohodě s redakcí, případně bude autor vyzván ke zkrácení
příspěvku. Za správnost a věcnost údajů v příspěvku plně odpovídá autor externího příspěvku. Přednost při uveřejňování mají příspěvky týkající se aktuálního dění ve městě.
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www.obecondrejov.cz. Šéfredaktorka: Vratislava Vomáčková. Redakční rada: Hynek Kašpar, Ing. Naděžda Vlnasová.
Kontakt: ozvenyondrejov@gmail.com. Grafická úprava: Studio Franklin Tisk: Label, Kutná Hora.

Opět léto plné táborových zážitků!
V letošním roce se konal již čtyřicátý první běh táborů Dětské organizace Slunce Ondřejov z.s. ve čtyřiceti
tříleté historii základny SLUNCE nedaleko obce Kletečná u Humpolce, kam převážně ondřejovské děti a v posledních pěti letech nejen děti, jezdí trávit část svých prázdnin.
n V posledním červnovém týdnu se na táboře SLUNEČNICE
účastníci, tedy děti spolu s rodiči, seznamují s tím, jaké to je být
(pro některé poprvé) pod stanem a to ještě navíc bez elektřiny a ostatních civilizačních vymožeností. Společné hry a pobyt
v lese spolu s prvními krůčky v táborových dovednostech přinesly dětem a rodičům krásný týden plný zážitků a pospolitosti.
n Prvních čtrnáct dní července je vždy rezervováno pro
tradiční tábor SLUNCE, kde se starší děti, absolventi 3. až 9.
třídy základní školy také musí obejít bez, pro ně určitě jinak nezbytných, mobilních telefonů a hlavně počítačových her a stříleček anebo sociálních sítí. Letos vše probíhalo v rámci celo táborové hry na motivy příběhů Asterixe & Obelixe.

n Předposlední týden v srpnu se již tradičně pořádá tábor
SLUNÍČKO, který je připravován pro absolventy posledního
ročníku mateřské školy a absolventy 1. a 2. třídy základní školy.
I zde společné hry a pobyt v lese přinesly dětem krásný týden
plný zážitků při hledání jednotlivých barev duhy.
Během letošní sezony se tak na základně vystřídalo ve třech
táborech celkem na 130 účastníků, o které se staralo dohromady
31 dobrovolníků, kteří ve svém volném čase, tedy třeba i ve své
dovolené a zadarmo – bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu poskytují plnohodnotný servis rekreujícím se účastníkům.
Všem patří určitě naše velké poděkování.
Vítězslav Bumba, pověřený hospodář spolku

