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SLOVO STAROSTY

SLOVO STAROSTY

Svoz velkoobjemového
odpadu
se koná od úterý 13. října
do neděle 18. října 2020
pro majitele nemovitostí z Ondřejova,
Třemblat i Turkovic
kontejnery budou umístěny v areálu ZD
v Ondřejově
pátek 16. října od 10.00 – 17.00 hodin
budou umístěny kontejnery na
velkoobjemový odpad
Třemblaty – Na Rybníku
Turkovice – K Březině

Vážení čtenáři,
prázdniny uběhly jako voda a máme tak
možnost setkat se opět na stránkách
Ozvěn.
Během prázdnin se život alespoň částečně
přiblížil podobě před příchodem pandemie,
k běžnému stavu má však stále ještě daleko. Těžko odhadnout jak dlouho a jak intenzivně budou naše životy „Covidem“ přímo ovlivňovány, jisté však je, že následky
v různých oblastech nás budou provázet
minimálně několik let. S omezením „protipandemických opatření“ mohl být obnoven
provoz mateřské školy a Sportovně-kulturního centra, i obecní úřad se vrátil k dřívějším úředním hodinám.
Je připraveno vše k zahájení stavby kanalizace a ČOV Turkovice, na podzim začnou
stavební práce rozplánované do období
dvou let. V červenci proběhlo jednání na
Ministerstvu školství, kde jsme prezentovali
analýzu plánovaného rozpočtu stavby nové
školní budovy, včetně detailního srovnání
s obdobnou stavbou. Podklady jsme následně předložili i formálně a nyní čekáme
na vyhodnocení ministerstva. Před prázdninami proběhlo veřejné projednání územního plánu, jsou vyhodnocovány námitky
a následně dojde k opakovanému veřejnému projednání.
Věřím, že v podzimních měsících nedojde k obnovení nejtvrdších „protipandemických opatření“ a podaří se uspořádat
Ondřejovské slavnosti, které jsme před
prázdninami museli zrušit. Slavnosti jsou
naplánovány na 26. září.
Nečeká nás pravděpodobně lehké období,
věřím, že se všichni s komplikacemi dokáží
vyrovnat tak výborně jako v první polovině
roku. Přeju pevné nervy a hodně trpělivosti
učitelům a žákům základní i mateřské školy (samozřejmě i rodičům), tyto instituce
různá opatření komplikující práci jistě neminou. Všem obyvatelům naší obce přeji
pevné zdraví.
Vladimír Zámyslický
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Svoz nebezpečného
odpadu
se koná v sobotu 17. října 2020
v těchto místech a časech:
Ondřejov, areál ZD 8.45 – 9.20 hodin
Třemblat, u požární nádrže: 8.00 – 8.30 hodin
Turkovice, u bývalé prodejny:
9.35 – 10.00 hodin

Likvidace
jedlých olejů a tuků
Kromě vkládání jedlých olejů a tuků do
oranžových kontejnerů, stále platí nabídka
svozové ﬁrmy – odevzdat jedlý olej a tuk
v PET lahvích k popelnici. Bohužel má ﬁrma
problémy s nádobami, ve kterých je jedlý
olej a tuk předáván, a také s množstvím,
které je předáváno.
Pro vysvětlení:
•
Jedlý olej a tuk je nutné předávat pouze v uzavřených PET lahvích (NE sklo,
kanystry a pod.) o objemu do 1,5 l se
šroubovacím víčkem (NE zacvakávací,
neboť to při jízdě vyskakuje a olej se
vylévá). Kastlík na autě pro tyto účely
vyrobený má omezenou kapacitu a je
též nutné dodržet všechna pravidla pro
bezpečný převoz odpadu a neznečišťovat při tom komunikace.
•
PET lahve s jedlým olejem a tukem by
měly být plné, ne po dně lahve – box
se zaplní prázdnými lahvemi a plné
pak musí u nádob zůstat, neboť se už
do auta nevejdou. Pokud není lahev
svezena z důvodu kapacity na autě,
žádáme občany, aby lahev přiložili
k nádobě při jakémkoliv dalším svozu.

CESTA PRO ŽÁKY, STUDENTY
A SENIORY PO KRAJI ZDARMA
Chcete jezdit od 1. 9. 2020 veřejnou
dopravou zdarma?
Studující základních a středních škol včetně
učilišť a senioři nad 65 let se mají možnost od
1. září 2020 zapojit do Projektu středočeského
jízdného pro žáky, studenty a seniory, které se
vztahuje na studenty základních, středních škol
a učilišť na celou dobu jejich školní docházky
a pro seniory nad 65 let.
Podmínky proplacení žákům,
studentům a učňům
•
Základní podmínkou proplacení je
dojíždění do školy a zpět
•
Trvalé bydliště na území Středočeského kraje
•
Věk od 6 let do vystudování střední
školy nebo učiliště
•
Využití autobusů a železnice Pražské integrované dopravy, autobusů Středočeské
integrované dopravy, regionální železnice
a příměstské autobusové dopravy
•
Využívání pouze čtvrtletního a ročního
kuponu u integrované dopravy, u příměstské autobusové dopravy, která není
zařazena v systému Pražské integrované
dopravy nebo Středočeské integrované
dopravy, budou proplaceny jízdenky
•
Bydliště a škola nesmí být v jedné obci
nebo městě
Podmínky proplacení seniorům
•
Trvalé bydliště na území
Středočeského kraje
•
Věk nad 65 let
•
Využití autobusů a železnice Pražské integrované dopravy, autobusů Středočeské
integrované dopravy, regionální železnice
a příměstské autobusové dopravy
•
Využívání pouze čtvrtletního a ročního kuponu u integrované dopravy,
u příměstské autobusové dopravy,
která není zařazena v systému Pražské
integrované dopravy nebo Středočeské
integrované dopravy, budou proplaceny
jízdenky
Jak postupovat?
•
Studenti zasílají žádosti elektronicky,
senioři elektronicky nebo písemně
•
Formuláře a další informace jsou k dispozici na www.stredoceskejizdne.cz
•
Po vyřízení žádosti bude příslušná
částka proplacena na účet
Více informací najdete na
www.stredoceskejizdne.cz
Informační linka 257 280 844
(po – pá 8.00 – 14.00 hod.)

INFORMACE O TERMÍNECH SVOZU
SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU – SVOZ 1x 30 DNÍ
Zavedením čtrnáctidenního režimu svozu směsného komunálního odpadu došlo
i ke změně termínů měsíčních svozů. Doposud měsíční svoz probíhal vždy první
čtvrtek v měsíci, nově je to ve čtvrtek v prvním lichém týdnu každého měsíce.
Omlouváme se, že informujeme až dodatečně, bohužel svozová ﬁrma tuto informaci nezahrnula do harmonogramu, který nám byl předložen. Změna se pak projevila
až v měsíci srpnu, kdy první lichý týden není zároveň prvním týdnem v měsíci.
Svoz 1x 30 dní: 10. září 2020, 8. říjen 2020, 5. listopad 2020, 3. prosinec 2020
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Slavnosti obce Ondřejov
Ondřejov náměstí – 26. 9. 2020
Tradiční Slavnosti obce Ondřejov, a jejích částí Třemblaty a Turkovice, se konají na náměstí v sobotu
26. 9. 2020. Od 14.00 hodin, kdy zahájí oslavu obce a jejích současných i bývalých obyvatel a místních rodáků
pan starosta Zámyslický a Ondřejovští baráčníci, nabídnou všem návštěvníkům až do noci velmi pestrý program.

dpolední část je věnována především dětem. Na náměstí
bude připraveno pro děti oblíbené malování obličeje a od
15.00 hodin přijde divadlo Vysmáto s pohádkou a úžasnými loutkami. Ale i Ondřejovské děti se na pódiu předvedou!
S vystoupením začnou naši nejmenší z Mateřské školy, pod vedením paní ředitelky Brilové. Následně se předvedou mladší žáci
ze základní školy, pod vedením paní ředitelky Štosové. Poté až
do 17 hodin bude probíhat představení sportovních a tanečních
kroužků SKC Ondřejov. Uvidíte ukázku zajímavých aktivit, na které vaše děti mohou celý školní rok chodit. Roztančit se můžete
s kroužkem rock-and-rollu nebo s mažoretkami. Z bojových umění
se ukáží tradičně mistři Taekwon-do a místní karatisti. A program
svými akrobatickými kousky uzavřou Parkouristi.
Od začátku slavností až do večera vás budou provázet svým veselým hraním a zpěvem i tradiční heligonkáři, kteří potěší a doufejme
i roztančí i rodáky a místní obyvatele, kterým je celý slavnostní
den věnován. Těšíme se na to, že se vzájemně sousedé potkají,
seznámí se, popovídají si. Aby byla příjemná nálada, bude připraveno bohaté občerstvení – pivo, víno, limonáda, grilované maso
a párky a sladkosti. Pečivo a perníčky, nebo zajímavé suvenýry od

O

místních výrobců si můžete prohlédnout a koupit domů i v rámci
stánků s regionálními produkty.
Večerní program začne v 17.30 hod. vystoupením místních kapel:
Road Me Band a Děsspouště. Zlatým hřebem celého dne pak je
koncert Samsona Lenka s Hop Trop od 19.30 hodin, kdy si můžete zazpívat známé hity jako Amazonka, Tři kříže nebo Nehrálo
se o ceny. A po 21.00 hod, tentokrát v sále SKC Ondřejov, se zasmějete u Cimrmanovského představení Dobytí severního pólu od
dobrovolných hasičů Ondřejov.
Pokud vyjde počasí, pak se k nám tradičně na celý den přidají i auto
a moto veteráni. A také program hvězdárny. Protože co by byl Ondřejov bez své hvězdárny, pracoviště Astronomického ústavu AV
ČR?! Nahoře na kopci Žalov se můžete těšit na den otevřených
dveří a zajímavý program přednášek a pozorování oblohy, který
začíná již v 9.00 hod. a pokračuje až do setmění.
Přijďte, moc se na vás těšíme!! Na celý program je vstup zdarma.
Věříme, že se slavnosti v příjemný podzimní čas uskuteční – přesto
prosíme sledujte webové stránky a vývěsky obce s případným doporučením a aktuálními informacemi o Covid opatřeních. Také případná změna programu je vyhrazena.

Veškeré informace najdete na webových stránkách obce www.obecondrejov.cz a hvězdárny www.asu.cas.cz.
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ČOV v Turkovicích

INFORMACE

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ VEJBORKA

PRO NÁJEMCE HROBOVÝCH MÍST A VŠECHNY OSTATNÍ
NÁVŠTĚVNÍKY HŘBITOVA V ONDŘEJOVĚ

d posledních uváděných informací o výstavbě čistírny odpadních vod, která odkanalizuje Turkovice, Lensedly a část
Ondřejova, se událo mnoho důležitých věcí. V roce 2020 nás čekalo
výběrové řízení na zhotovitele, získání stavebního povolení, doplnit
podklady požadované poskytovatelem dotace, podpis smlouvy
s poskytovatelem dotace, zajištění dostatečného vlastního ﬁnančního krytí a konečně samotná realizace stavby. Původně jsme dle
harmonogramu počítali se zahájením stavby v první polovině roku.
Výběrové řízení úspěšně proběhlo a byl vybrán zhotovitel stavby.
Stavební povolení nám bylo po vyřešení vznesených námitek vydáno a nabylo právní moci. Podklady požadované poskytovatelem
dotace jsme i přes nastalou komplikaci s pandemií dodali. Podařilo
se nám vyjednat posunutí termínu zahájení prací a díky tomu jsme
mohli zažádat o novou dotaci, která vycházela z již vysoutěžené
ceny díla. Původní rozpočtovaná cena díla byla pod 100 mil. Kč,
skutečná vysoutěžená cena je cca 108 mil. Kč. Novou dotaci jsme
získali, díky tomu se nám podařilo výrazně snížit podíl, který musíme jako svazek dát ,,ze svého‘‘. Nyní probíhá zajištění vlastního ﬁnančního krytí, které řešíme. Zahájení stavby se posouvá do
posledního čtvrtletí roku. Dle harmonogramu, který je dohodnut se
zhotovitelem stavby, budou nejdříve budovány součásti stavby, které nezasahují do komunikací, tj. ČOV a přečerpávání z Ondřejova
do Turkovic. Další části budou následovat. Pevně věřím, že se nám
i přes nastalé komplikace podaří vše řádně dořešit.
David Kvapil

O

Informace o volbách
VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV SE KONAJÍ
V PÁTEK 2. 10. 2020 OD 14.00 HODIN DO 22.00 HODIN
A V SOBOTU 3. 10. 2020 OD 8.00 HODIN DO 14.00 HODIN.
SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ V OBCI ONDŘEJOV
VO Č. 1 ONDŘEJOV
Základní škola bratří Fričů Ondřejov, nám. 9. května 68
VO Č. 2 TŘEMBLAT požární zbrojnice, Myšlínská 83
VO Č. 3 TURKOVICE požární zbrojnice, Ke Šmejkalce 57
O případných opatřeních souvisejících se šířením onemocnění
COVID-19, nebo alternativních způsobech hlasování budeme
průběžně informovat na webových stránkách obce a na úřední
desce OÚ.
Dana Neumannová, Obecní úřad Ondřejov

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
TŘEMBLAT VÁS ZVE NA

Hasičskou soutěž
pro dětská družstva
a jednotlivce
27. září 2020
Od 10.00 hodin u hasičárny
PŘIJĎTE PODPOŘIT VŠECHNA HASIČATA!
(Akce se bude konat podle situace a aktuálního nařízení vlády ČR)
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bec Ondřejov je správcem a provozovatelem veřejného pohřebiště. Provozování pohřebiště se řídí zákonem číslo 256/2001
Sb. o pohřebnictví a Řádem veřejného pohřebiště obce Ondřejov.
Nový řád, po předchozím souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje, byl schválen Zastupitelstvem obce Ondřejov dne
10. 8. 2020 a vstupuje v platnost od 1. 9. 2020.
Když nám zemře někdo známý, je to vždy velmi smutná a emocionální záležitost. Bohužel, pro nejbližší příbuzné musí jít emoce
velmi brzy stranou, protože vzápětí musí začít vyřizovat spoustu
povinností a formalit. Zařizování pohřbu není nijak složité. Stačí
kontaktovat jakoukoliv společnost zaměřující se na organizaci pohřbů (tzv. pohřební služby), kde vám se vším poradí, všechno s vámi
vyřeší a vy si vyberete, jaký pohřeb si přejete zajistit. Po smutečním
obřadu však musí dojít k uložení rakve se zesnulým do hrobu, nebo
k převozu do krematoria. V případě kremace je pozůstalým vydána
urna s popelem zesnulého, kterou můžete nechat uložit do hrobu.
V obou případech, jak k uložení rakve se zesnulým nebo urny, je potřeba předem získat souhlas správce pohřebiště a to na základě vyplnění ,,Žádosti o souhlas s otevřením hrobu a uložením pozůstatků/
/urny“, dokladu o úmrtí nebo zpopelnění (úmrtní list, případně list o prohlídce zemřelého, nebo průvodní list těla zemřelého tzv. umrlčí pas
nebo doklad o zpopelnění s číslem urny) a vašeho dokladu totožnosti.
Pokud nejste přímo nájemce hrobového místa, tak se buď dostavíte společně s nájemcem, nebo přinesete úředně ověřený souhlas
nájemce hrobového místa s uložením vašeho pozůstalého do jeho
hrobu. Se zaměstnancem obce vyplníte žádost a na základě vydaného souhlasu může následně pohřební služba zajistit pohřbení.
Výkopové práce a otevření hrobu musí dle nového zákona provádět pouze certiﬁkovaný hrobník. Kontakty na kvaliﬁkované hrobníky
případně poskytneme. Pokud se o uložení pokusíte, nebo jste se
již pokusili ,,na černo“ sami, porušujete tím zákon.
Obec Ondřejov má elektronicky zmapovaný hřbitov. Na internetové stránce www.ceskehrbitovy.cz se můžete pomocí interaktivního vyhledávání ve zmapovaných hřbitovech podívat po jménu, které vás zajímá, zjistíte přesné místo uložení a základní informace
o zemřelém. Dále se můžete podívat na panoramatické záběry
hřbitova a fotograﬁe jednotlivých hrobů. Zde můžete po zadání
hřbitova Ondřejov a jména zemřelého zkontrolovat, zda uvedené
údaje o vašich zemřelých jsou správné a úplné. Po kliknutí na fotograﬁi hrobu se zobrazí seznam pohřbených.
Pokud zjistíte jakékoliv nesrovnalosti, např. chybu v datu narození, úmrtí, nebo že zemřelý není nějakým nedopatřením zapsán vůbec, dostavte
se, prosím, do kanceláře Obecního úřadu v Ondřejově a nesrovnalosti
na základě vámi dodaných podkladů rádi doplníme nebo opravíme.
Nemáte-li možnost přístupu k internetu, můžete požádat o kontrolu, nebo doplnění místa uložení vašich zemřelých, např. někoho
z rodiny, případně se obrátit v kanceláři Obecního úřadu Ondřejov
na paní Jarošovou (tel. 312 315 378), která má pohřebnictví v Ondřejově na starosti a kontrolu i případné zjištěné nedostatky s vámi
ochotně napraví. Přítomna je v pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.
K provedení oprav, nebo doplnění některých informací je nutné,
aby se dostavil nájemce hrobového místa s osobním dokladem
a případně dokladem o úmrtí zemřelého.
Na webové stránce obce jsou k vytištění veškeré potřebné formuláře týkající se pohřebnictví a další informace k pohřebnictví.
Romana Jarošová

O
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Třídění odpadů má smysl!
Jsem rád, že s tvrzením v nadpisu se shoduje většina obyvatel naší obce. Díky této většině v naší obci produkce
tříděného odpadu stoupá a současně se snižuje objem odpadu směsného. Bohužel jsou ale mezi námi stále
tací, kteří jakoby s nadpisem článku nesouhlasili a dále vytrvale ukládají vytříditelné složky odpadu do černých
popelnic či kontejnerů určených pouze pro komunální odpad, který již nelze vytřídit. A právě díky těmto občanům
Obec Ondřejov jako celek stále produkuje větší množství směsného odpadu, než ostatní srovnatelné obce a než
jsou stanovené legislativní požadavky. Do které skupiny patříte vy?
PROČ SE SNAŽÍME MAXIMÁLNĚ TŘÍDIT?
Snahou obce je omezit množství odpadu v černých nádobách
(nádobách na směsný komunální odpad), neboť tento odpad je
nejdražší a ještě se zdražovat bude.
V neposlední řadě se třídění odpadu váže i na nově připravovanou
legislativu, která hrozí razantním zvýšením poplatků na skládce
za netříděné komunální odpady (obsah černých popelnic). Jen
pro informaci, v roce 2030 má nastat úplný zákaz skládkování
těchto odpadů a do roku 2030 má vzrůst zákonný skládkovací
poplatek téměř čtyřnásobně. Jedinou cestou pro nás proto je
cesta dokonalého třídění odpadů tak, aby v černé popelnici nezbyl žádný odpad, který by ještě mohl mít další využití.
Obce a města budou muset od r. 2021 (od kdy bude účinný
nový zákon o odpadech) splňovat recyklační limity – produkce
komunálního odpadu, který končí na skládce, bude přepočtena
na počet obyvatel v obci.
V r. 2021 je recyklační limit 200 kg komunálního odpadu na
obyvatele za rok, v každém roce bude limit upravován až na
120 kg v r. 2029. Pro vaši představu, v r. 2019 činila produkce
komunálního odpadu v Ondřejově 266 kg na obyvatele za rok.
Pokud obce a města nebudou recyklační limity splňovat, nedosáhnou na recyklační slevu a budou platit skládkovací poplatek
v plné výši.
Pokud naopak limity splňovat budou, budou mít slevu ze skládkovacího poplatku, tj. směsný komunální odpad budou mít
levnější než ostatní obce a města, která tak dobře třídit nebudou.
Je to zároveň jediná cesta, jak se pokusit udržet poplatek za
odpady v udržitelné výši.

tek za likvidaci odpadu. Všichni to děláme pro sebe, ač důvody
se mohou lišit – ušetřit peníze do budoucna, chovat se ekologicky
a šetřit přírodu, vychovávat své potomky pro hezčí budoucnost
a odpovědnost k sobě samým atd.
Již dnes naši zaměstnanci tráví dva dny své týdenní pracovní
doby úklidem sběrných míst a dotřiďováním odpadů. V Ondřejově
se potýkáme s nárazovým přeplněním některých hnízd na tříděný odpad. Chtěl bych vás požádat, abyste v případě naplněných
kontejnerů využili jiné sběrné místo, případně můžete odpad uložit
po vyprázdnění nádob. Svozové dny jsou pro plasty pondělí a čtvrtek, pro papír je to čtvrtek. Kovy se svážejí v pátek 1x za dva týdny
a sklo 1x měsíčně ve středu. Jedlé tuky a oleje máte možnost likvidovat také v uzavřené PET lahvi jednoduše – ponechte je v den
svozu směsného odpadu (čtvrtek) na víku vaší popelnice. Svozová
ﬁrma je přebere a odveze.
Mezi časté stížnosti vás, občanů, patří zápach z kontejnerů na
směsný odpad. Řešení této stížnosti však máte v rukách jen vy,
občané. Kontejnery zapáchají proto, že je v nich likvidován odpad,
který tam nepatří. Zápach je produktem biologického procesu pocházejícího převážně z bioodpadu, který ovšem v těchto kontejnerech nemá co dělat. Bioodpad můžete likvidovat buď v zahradních
tříkomorových kompostérech pořízených z dotace EU nebo ho
můžete odvézt na kompostárnu Struhařov, se kterou má obec Ondřejov dohodu o jeho likvidaci.
Vašimi podněty se zabýváme a vyhodnocujeme je. Ty, které vnímáme jako smysluplné, realizujeme. Ne vždy je to však možné.
Děkuji všem svědomitým občanům, pro které jsou základní principy nakládání s odpady již dnes samozřejmostí.
Josef Brabec, radní

CO DĚLÁ OBEC K DOSAŽENÍ CÍLŮ
Navyšujeme množství nádob na tříděný odpad podle potřeby.
Ve spolupráci s okolními obcemi se účastníme výběrového
řízení na dodavatele služeb v oblasti odpadového hospodářství
s cílem zajistit co nejlepší podmínky a ceny.
Požádali jsme o dotaci na nádoby pro sběr tříděného odpadu
z domácností.
Přijímáme opatření směřující ke snížení nákladů na svoz odpadu.
Reagujeme na podněty občanů.
Pravidelně kontrolujeme úroveň třídění.
Uklízíme sběrná místa, napravujeme zjevně špatně vytříděný odpad.
Organizujeme sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Chci vás ujistit, že obec dělá vše pro udržitelnost a ekonomickou
smysluplnost odpadového hospodářství v obci. Bez aktivní spolupráce vás, občanů toho obec však mnoho nezmůže. Odpad produkuje každý z nás a je povinností všech občanů jej řádně třídit a likvidovat v souladu s platnou legislativou. V našem zájmu je též co
nejnižší produkce směsného odpadu, protože jak jsem již zmiňoval
výše, dodržení limitů bude mít v budoucnu výrazný vliv na popla-

Ondrejov_3_2020_25_8.indd 5

02/09/2020 11:52:29

6

ZE ŽIVOTA ONDŘEJOVA, TŘEMBLAT A TURKOVIC

ODPAD
– podstatné jméno,
rod mužský neživotný
S odpadem je to jako s lidmi. Existuje na naší planetě a je
ho spousta. Kdyby mohl mluvit, chtěl by jistě říci, že také
chce někam patřit, stejně jako my, lidé. Všichni víme, že lidé
nejsou stejní, ani odpad není stejný. Některý se dá využít, jiný
pomáhá, druhý škodí, další neškodí, ostatní zapáchá a odlišný
se válí, kde zrovna upadne… Ale stále je tu a my s ním.
lověk je kulturní bytost, vytváří kulturu a rozmanité subkultury. Sdružuje se tedy do malých skupin, které mají společné
znaky, očekávání a hodnoty. A odpad má také své subkultury
– barevné kontejnery. Oproti lidem ovšem nemá rozum, aby se
sám rozhodl, kam se přidá, kam bude patřit, kde skončí. Spoléhá
na nás, vkládá v nás důvěru, že za něj právě my umíme správně
a dobře rozhodnout. Doufá, že na rozdíl od něho, dokážeme i kriticky myslet, posuzovat a jednat.
Představte se, že by jednoho dne odpad ožil. Ve žlutém kontejneru by se PET lahve mačkaly se skleněnou lahví od vína. Posmívaly by se jí, že je těžká, tlustá, nemá víčko a je to dutá nádoba.
Zkrátka, nikdo by se s ní nebavil, protože je jiná. Takový modrý
kontejner, který je hrdý na papír popsaný příběhy, různými návody a díky adresám ochutnává svět se najednou začne dusit.
Písmenka se stanou nečitelnými. A proč? Protože nějaký člověk si
řekl: „Modrá k modrému,“ a vhodil k těm všem zážitkům na papíru
otevřenou plechovku modré barvy. To by bylo nadávek a láteření,
kdyby papír z modrého kontejneru promluvil.
A pak je tu zelený, barva symbolizující přírodu, rovnováhu, klid a naději. Střepy přinášejí štěstí, to ví každý z nás a možná proto je zelený kontejner plný střepů. Když se nad jeho tvarem zamyslíte, tak
do zeleného kontejneru se jen tak něco nedostane. Jako bychom si
to štěstí chtěli chránit a hlídat. Vytváříme hromady společného štěstí.
Jenže v blízkosti číhají obři, hodní a v mládí užiteční. Mám na
mysli třeba koberec nebo křeslo po tetičce, které si našlo místo poblíž modrého, zeleného a žlutého kontejneru a marně čeká, kde se
zabydlí. Najednou nikam nepatří. Jsou z nich vlastně takoví neživí
bezdomovci a bohužel naší vinou.
Poslední kontejner, na který myslím, má barvu černou a nabízí prostor
pro všechno, co nepatří do zeleného, modrého a žlutého. Sejde se
v něm směs všeho možného, čemu říkáme odpadky. Přece jen mají ale něco společného.
Všechen „černý“ odpad má svého původního majitele, člověka, který někdy správně
a někdy nesprávně rozhodne o tom, kde
a s čím odpad bude, až ho odloží, až mu
poslouží, až ho nebude potřebovat.
Každý z nás chce žít zdravě a důstojně
na této planetě. A každičký kousek tříděného odpadu nám to
umožní, pokud si uvědomíme, že odpad je součástí
nejen našeho života, ale
života celé naší planety.
Ivana Staňková,
kresba
Gabriela Klinkovská

Č
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Útoky divokých prasat
na naše zahrady
Často se stává, že divoká prasata navštíví naše zahrady
u rodinných domů a chat v blízkosti lesů a polí a zanechají
za sebou spoušť. Rozryté trávníky, zničenou úrodu
a poničené ploty.
o je k nám táhne? To, že se divočáci stahují k blízkosti obydlí,
není jen tak. Není to proto, že by se na nás chtěli podívat, ale
něco je k nám láká. To něco, je pestřejší a voňavější potrava.
Na zahradách pěstujeme zeleninu, chováme hospodářská zvířata,
sekáme trávníky, hnojíme zahradu a všechnu tuto „vůni“ nenajdou
na polích nebo v lese, ale u nás. Tím, že vyvezeme posekanou
trávu, listí, spadaná jablka za svůj plot na kraj lesa, jen zvýšíme
možnost, že nás tato tlupa navštíví a pak projde i plotem na zahradu. V tlejícím bioodpadu je spousta larev, žížal a jiných brouků,
které jim voní a láká je jít blíž k obydlí. Nejsou to hloupá zvířata,
poznají, že pokud toto u lidí naleznou, nebojí se jít blíž. Psí štěkot
ani lidský hlas jim nevadí. Divočáci taktéž bezdůvodně na někoho
nezaútočí (to se může stát pouze v případě, že se cítí být ohroženi
sami nebo jejich mláďata). Divokých prasat bychom se tedy nemuseli bát, ale ostražití musíme být v každém případě. Divoká prasata
odejdou, odkud přišla.
Nepíšu to zde proto, abyste přestali pěstovat u svých domů plodiny nebo chovat zvířata. Ale můžeme těmto nočním návštěvám
alespoň trochu zamezit tím, že si za svým domem nebudeme vytvářet svou soukromou kompostárnu, na kterou oni určitě nejspíš
dorazí.
Žijeme na vesnici, máme kolem sebe čistou přírodu, vzduch, pole,
louky, les. Buďme proto rádi, že ještě kolem nás žijí v souladu
s námi zvířata a ptáci. Vždyť kolik jich jen zahyne pod koly aut!!!
Kateřina Preislerová
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Na poslední chvíli,
ALE PŘECE

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ondřejov

V letošním roce se konal další běh dětských táborů Dětské
organizace Ondřejov Slunce z.s. a děti měly opět možnost
navštívit údolí ticha nedaleko obce Kletečná u Humpolce.
skutečnění dětských táborů bylo do poslední chvíle kvůli
situaci s COVID-19 nejasné. První příznivější informace jsme
dostávali až v půli května a ty navíc byly podmíněny tím, že platí
dokud se nezmění. Nakonec se nám ale podařilo i ve zkráceném
čase připravit dva tábory, na kterých bylo nutné zavést zvýšená
hygienická opatření.
Běh tábora Slunečnice pro rodiče s malými dětmi byl naší organizací zrušen, protože vláda pracovala s povolením termínů až od začátku července.
Tradiční tábor Slunce pro děti od 3. do 9. třídy proběhl prvních
čtrnáct dní v červenci. Letos přivezli rodiče děti až k blízkosti tábora. Na místě si je převzal profesorský sbor Bradavické ško-

U

Je tomu již téměř rok, kdy naše dcera Simonka nastoupila
do třídy Včelek v mateřské škole v Ondřejově.
Naše obavy, jak se bude sama oblékat, smrkat, chodit
na WC, obědvat a podobně se brzo rozplynuly.
aní učitelky Jana a Eva to prostě s dětmi umí, a to i když mají
na starosti v plném počtu dohromady dvacet pět dětí. Na každý
den měly děti připravený zajímavý program, kde se učily stříhat,
malovat, lepit, zpívat a spoustu dalších dovedností. Třída Včelek
byla zaměřena na přírodu a tak se o ní postupně děti hodně dozvěděly a co je důležité, každý týden chodily na tzv. toulky. Byl to
tematicky zaměřený několikahodinový výlet do přírody. Dále děti
jely do divadla a do muzea nebo přijelo divadlo za nimi do školky.
Díky dětskému kolektivu a zásluhou paní učitelek se Simonka začala rychle zdokonalovat a rozvíjet.
Třída Včelek byla v novější ze dvou budov, a to v ulici K Výstavišti.
Školka je nová, hezká, prostorná, ve třídách je dostatek světla.
Co budově chybí v letních měsících je klimatizace, a hlavně stín
chybějících stromů na školní zahradě. Děti i paní učitelky tak byly
vystaveny ne vždy příjemnému slunci. Zahrada by si také zasloužila nátěr dřevěných prvků.
Co je naopak moc prima, že je v Ondřejově hvězdárna. Díky péči
zaměstnanců jsou prostory hvězdárny vždy čisté a upravené. Tak
jsme doopravdy moc rádi, že mají možnost trávit hodně času právě
v tomto prostředí.
Velkou zkouškou pro personál školky bylo období spojené
s COVID-19. Po uvolnění opatření se zhostili všech nařízení na
jedničku. Od měření teplot, zvýšené hygieny až po dozor a oblékání dětí v šatničkách – rodiče do šatniček neměli přístup.
Školka funguje v omezeném režimu i o prázdninách. Vím, že je to
náročné hlavně personálně, protože i paní učitelky se musí vystřídat na dovolených.
Závěrem bych chtěl poděkovat celému personálu MŠ, všem paním
učitelkám, paní ředitelce Bc. Romaně Brilové a také paním hospodářkám, které se starají mimo jiné o stravu pro naše dítka.
Jan Brabec, Turkovice

P

ly čar a kouzel a děti se tak přenesly do světa Harryho Pottera.
V programu nechyběly tematické hry, výlety do přírody, vyrábění
různých předmětů jako hůlek, mandragor nebo přívěsků, zahráli
jsme si turnaj ve famfrpálu s vlastnoručně vyrobenými košťaty a na
konci studenti plnili zkoušky náležité kouzelnické úrovně ze svých
znalostí z hodin obrany proti černé magii, kouzelných tvorů nebo
bylinkářství. To, že táboření není výsadou jen starších dětí, jezdí
již třináct let dokazovat 24 předškoláků spolu s prvňáky a druháky
na tábor Sluníčko, který pořádáme s cílem připravit i ty menší na
„velký“ tábor.
Děti se učí táborovým povinnostem, zásadám a poznávají, že
zvládnou i věci, o kterých dosud ani netušili. To vše formou, která
je přizpůsobena jejich věku a dovednostem. Navíc týden v přírodě,
bez rodičů a s kamarády posouvá jejich dovednosti zase o kousek dál. Jan Gregor, hlavní vedoucí Sluníčka: „Jsem rád, že jsme
v letošním roce mohli uspořádat tyto akce plné zážitků a nových
zkušeností a obohatit tak děti o kousek ze světa mimo obrazovku
mobilního telefonu nebo počítače. Každým rokem tyto tábory připravujeme a pořádáme s kamarády dobrovolníky, kteří ve svém
volném čase nebo dovolené bez nároku na ﬁnanční odměnu zprostředkovávají tyto zážitky možná i vašim dětem a za to jim patří
velký dík.“
Pavel Vaněk, hlavní vedoucí tábora Slunce a předseda spolku
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Školní rok, který byl tak trochu jiný...
„Z moru se obvykle rodí nový svět, ale málokdy to trvá méně než dvacet let“.
(Václav Cílek, 2020)

úvodu článku je použit citát z nově vyšlé knihy, který koresponduje s dnešní dobou. Tento školní rok je úplně jiný,
než jsme byli doposavad zvyklí. Vlastně by málokoho napadlo, že ve 21. století, kdy využíváme nejvyspělejší technologie,
jaké kdy lidstvo mělo, kdy člověk vyrostl do nezměrné výše, a nikdo
již nepočítal, že by celou planetu mohlo ohromit něco tak zvláštního
a vzdáleného, jako je nemoc virového původu, která nás zastihla nepřipravené. V březnu tohoto roku se takřka zastavil svět. Jak celou
situaci uchopit, bylo velmi náročné pro každého z nás. Vzedmula se
neuvěřitelná vlna solidarity, pomoci, ohleduplnosti. Školy a je jedno,
jestli mateřské, nebo základní, najednou zely prázdnotou. Je to velmi smutný pocit být v prostorách, které jsou určeny pro děti či žáky
a kde je všude náhle absolutní ticho, kde se život zastavil. Nikdo nevěděl a dodnes neví, co nového nám budoucnost přinese. Nicméně,
pojďme se společně krátce ohlédnout za uplynulou dobou.
Abychom se ve svých úvahách vrátili do mateřské školy, která svůj
provoz pozastavila 19. 3. 2020, tedy přibližně týden poté, co se
uzavřely základní školy. Byla to doba, kdy se všichni zamýšleli, co
bude dál a jak budeme postupovat při případném znovuotevření a kdy
a za jakých podmínek znovuotevření mateřské školy uskutečníme.
Nakonec se tak stalo dne 25. 5. 2020 za podpory zřizovatele. Podmínkou znovuotevření bylo zpřísnění hygienických podmínek a stále platí, že mateřskou školu mohou navštěvovat pouze děti bez

V
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zjevných příznaků infekčních nemocí. V následujících dnech mateřská škola pracovala a pracuje v běžném režimu. Dokonce tradičně
pořádala rozloučení s předškoláky, které proběhlo na plošině historické části Astronomického ústavu za velmi milé slavnostní řeči
pana starosty Ondřejova a pana ředitele Astronomického ústavu
AV ČR. Děti si svůj den užily, proběhl krátký program, představení
dětí i s dárky na rozloučenou. Třída Vážek, která nás letos opouští,
má jednu velikou přednost, děti jsou opravdu velmi dobře sociálně
vyzrálé, je to v tuto chvíli parta, která drží při sobě a která má šanci
být skvělým kolektivem. Moc jim držíme palce, protože je to pro děti
požehnáním, když se povede vytvořit takový kolektiv.
Provoz o letních prázdninách byl letos v mateřské škole po celé léto.
Pouze byl omezen do budovy Pražská 59. Cílem letního provozu
byla podpora rodičů, kteří si v době pandemie museli čerpat dovolenou, aby se mohli věnovat svým dětem, které měly nazvěme to
podobně jako v dobách minulých např. koronavirové prázdniny.
V září, doufejme, bude zase všechno tak, jak má být a věřme, že tato
doba nám přinesla třeba to, že si budeme jeden druhého více vážit.
A také, že budeme více dbát o své zdraví správnou životosprávou
a hygienickými návyky, a nepodceňovat zdraví svých nejbližších.
Za celý kolektiv mateřské školy přeji všem krásné letní dny a mnoho
pohody, a hlavně pevné zdraví a veselou mysl.
Romana Brilová, ředitelka mateřské školy

02/09/2020 11:52:33

9

ZE ŽIVOTA ONDŘEJOVA, TŘEMBLAT A TURKOVIC

Fotbalu se
v Ondřejově daří
Rok 2020 začal pro náš oddíl jako každý jiný.
Mládežnická družstva začala znovu
s tréninky a oddíl dospělých zahájil
přípravu tradičním soustředěním.
Ondřejově máme 3 mládežnická družstva, která registrují
celkem 43 hráčů a 1 oddíl dospělých s celkem 20 aktivními hráči. Mládež v zimě trénuje jedenkrát týdně – v SKC v Ondřejově nebo ve sportovní hale v Choceradech. Oddíl dospělých
trénuje na multifunkčním hřišti v Mirošovicích. Musím říci, že
po delší době se nám opět daří přilákat nejmenší zájemce a to
opravdu v hojném počtu. Tréninky nejmenších navštěvuje v průměru 20 dětí. Když už jsme se těšili na přechod z hal na travnatou plochu, začala pandemie, s ní zákaz hromadných sportů,
a tím pádem byla zrušena i celá zbývající část soutěží jak dětí
tak dospělých. Po uvolnění jsme mohli činnost obnovit již v našem areálu. Vynucená pauza měla i svá pozitiva, protože nevyužívanému hřišti výrazně prospěla. Tréninky dětí byly dvakrát
týdně a bylo vidět, že dětem kontakt s ostatními chyběl. Vzhledem k vynucené pauze byly tréninky prodlouženy až do konce
školního roku. Nová sezona dětí začala poslední týden v srpnu,
dospělí již absolvovali tři přátelská utkání, která je pomohou připravit na ročník 20/21. Chtěl bych touto cestou připomenout, že
i nadále trvá nábor nových hráčů do mládežnických družstev.
Veškeré informace o oddílu a dění v něm je možné sledovat na
našem webu www.fotbal-ondrejov.cz. Pevně doufám, že nově
započatá sezona bude bez komplikací a my budeme moci trénovat a hrát bez omezení. Chtěl bych tímto také velmi poděkovat všem trenérům a rodičům, kteří se o děti starají a na běhu
tréninků se podílí.
David Kvapil

V
Turkovický koláč
II. ročník
Jakkoliv by na někoho mohla s příchodem podzimu padat
tíseň a melancholie, mnoho našich sousedů na podobné
pocity jistě nemá ani čas.
ůvodem nejsou jen blížící se ondřejovské slavnosti, ale i II. ročník
obnovené tradice Turkovický koláč (psali jsme o něm v 1. čísle
letošních Ozvěn), který zaměstnává nejednu turkovickou domácnost.
Není se čemu divit. Stále nové informace, které jsou nalézány díky
pečlivému pátrání v kronikách a dalších historických pramenech,
dávají tušit, že význam turkovických koláčů v historii je daleko větší,
než by se původně mohlo zdát a jejich sláva více jak přesáhla hranice
českého království.
Málokdo například ví, že za úspěchem celosvětově uznávané
francouzské kuchyně stojí jeden z původních turkovických receptů na cibulový koláč, který pochází ze 17. století, konkrétně z roku
1667, kdy se kvůli extrémně chladnému počasí a častému krupobití
neurodilo žádné ovoce. Tehdy chytré turkovické hospodyně nalezly náhradu a při znalosti, že cibule pečením sládne, použily tuto
namísto ovoce, položily ji na chlebové těsto a zalily smetanou. Veleúspěšný recept by zůstal jejich tajemstvím, nebýt potulných muzikantů, kteří koláč ochutnali a po pár letech jeho tajemství vyzradili
bezradnému kuchaři francouzského královského dvora Guillaumemu Tirelovi, který měl za úkol připravit na počest francouzské regaty něco výjimečného.
Guillaume byl z receptu a jeho následného úspěchu tak nadšený, že
ho pojmenoval podle místa vzniku „Turkovic”, což ve francouzštině znělo spíše jako „Turkiš”, později zkráceno na „kiš”, a z toho
posléze vzniklo konečné quiche. Tento byl celá staletí vydáván
za původní francouzský recept a jeho pravý původ byl nacionalistickými Francouzi úzkostlivě tajen. Možná by se to i podařilo, nebýt
stavebních prací v hrusickém kostelíku, kde při opravě podkrovního zdiva vypadla na řemeslníky cínová schránka s dobovým svědectvím obsahujícím i tuto zmínku.
Na počest umu turkovických hospodyň a pro lepší osvětu byla
založena webová stránka www.turkovickykolac.cz, která nejenže
mapuje všechny zmínky o znovu nalezeném fenoménu, ale zároveň zaznamenává vše o jednotlivých ročnících obnovené soutěže. Právě zde se můžete dočíst o přípravě II. ročníku, který se koná
přesně 651 let od události, která této slavné tradici dala vzniknout,
zároveň se zde můžete přihlásit jako soutěžící či návštěvník, a ověřit si, že turkovické koláče jsou po právu vrcholem světové gastronomie. Na vaši případnou návštěvu i účast se těšíme.
Zdeněk Felix

D
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Fotbalová soutěž mužů
MUŽI – III. třída skupina B – podzim 2020
datum a čas

domácí

hosté

8/22/2020 17:00

Ondřejov

Svojetice

SOBOTA

8/30/2020 17:00

Louňovice

Ondřejov

NEDĚLE

9/5/2020

16:30

Ondřejov

Škvorec B

SOBOTA

9/12/2020 16:30

Mukařov

Ondřejov

SOBOTA

9/19/2020 16:00

Ondřejov

Babice

SOBOTA

9/26/2020 16:00

Strančice

Ondřejov

SOBOTA

10/3/2020 15:30

Ondřejov

Pacov

SOBOTA

10/10/2020 15:30

Ondřejov

Kostelec n. Č. L. SOBOTA

10/17/2020 15:00

Radošovice

Ondřejov

SOBOTA

10/24/2020 14:00

Ondřejov

Stříbrná Skalice

SOBOTA

11/1/2020 14:00

Všestary

Ondřejov

NEDĚLE

11/7/2020 14:00

VOLNO

VOLNO

VOLNO

11/15/2020 13:30

Březí

Ondřejov

NEDĚLE

02/09/2020 11:52:57
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KDYŽ SE SEBĚHNOU
TŘI AKCE NAJEDNOU…
…musí se umět velitel rychle rozhodovat a soustředit síly a techniku tam, kde jsou v tu danou chvíli nejvíce
potřeba. V pátek 31. července v odpoledních hodinách jsme v jeden čas skutečně řešili tři události najednou.
Jak se to vlastně seběhlo se dočtete v mém příspěvku.

šechno začalo ve 14.40 plánovanou
zálivkou nově vysázených stromků,
v Turkovicích. Stromky jsou vysázeny
podél silnic k Ondřejovu, Lensedlům i ve směru k Senohrabům. Celkem je zde vysázeno 93
nových ovocných stromků, které je potřeba
zejména v letních měsících zalévat. Před zálivkou každého úseku pro zvýšení bezpečnosti
nejdříve stavíme dopravní značení, které upozorňuje řidiče na práce na silnici a omezuje
rychlost vozidel v daném úseku. Poté vyrážíme v daném směru, zalijeme stromky a následuje opět přestavění značení na další úsek
a takto postupně objedeme celou alej. Právě
při jednom přestavování značení ve směru
na Senohraby nás v 17.20 zastavila u potoka Šmejkalka hlídka Policie a požádala nás
o provedení uzavírky silnice ve směru z Turkovic na Senohraby, kde se stala dopravní
nehoda a kde byla silnice neprůjezdná. Roz-

V

Ondrejov_3_2020_25_8.indd 10

hodli jsme se přerušit zálivku a pomoci Policii ČR. Situaci jsme konzultovali s operačním
důstojníkem HZS Stč. kraje a na křižovatce
jsme nechali dva hasiče s tím, že zbylá dvojice
dojede pro uzavírací kužely a další výbavu. Na
tu si však hoši, kteří prováděli uzavírku, museli
počkat. Při cestě na zbrojnici byl naší jednotce
v 17.37 vyhlášen požární poplach a operační
důstojník nás vyslal k likvidaci požáru pole
u Stříbrné Skalice.
Rychle jsme se převlékli z pracovních obleků do zásahových a okamžitě vyrazili s Tatrou 815 CA 18 na určené místo. O minutu
později vyráží ke stejné události i zbytek
jednotky s druhou cisternou – Š 706 CAS
25. Jízda s Tatrou byla velmi nebezpečná.
V té době měla naloženo přibližně polovinu
objemu cisterny (to, co zbývalo po zálivce,
přibližně 9 m3). V každé zatáčce se tak přelévalo 9 tun vody přesně na tu stranu, kde ji

řidič potřebuje nejméně a kdy hrozí převrhnutí vozu. Díky zkušenosti posádek obou
našich cisteren jsme se v 17.47 bezpečně
dopravili na místo zásahu. Naše pomoc
nakonec nebyla potřeba, požár se podařilo
jednotkám z Ondřejova a Stříbrné Skalice
dostat rychle pod kontrolu. I tak jsme byli
rádi, že nedošlo k rozsáhlejšímu zasažení
porostu. Takový velký požár jsme již nejednou zdolávali a moc dobře víme, jak je
to náročné a jak dlouho zásah trvá.
Návratem na základnu v 18.18 jsme však
nekončili, museli jsme se vrátit s materiálem k hlídce na křižovatce pod Turkovicemi
a take dokončit zálivku. Rozdělili jsme se
tedy na dvě skupiny a oba úkoly dotáhli do
úspěšného konce. Nejprve jsme se vrátili od
Šmejkalky, poté, co Policie ČR v 19.15 po instalaci pevných zábran ukončila naši činnost.
Ve 21.10 se vrací i posádka Tatry 815 po doplnění cisterny o spotřebovanou vodu.
Takto komplikovaný souběh událostí se
nestává příliš často. Díky správnému vyhodnocení priorit jsme dokázali být včas
všude, kde jsme byli potřeba, a to i v dostatečném počtu. Celkem bylo současně
nasazeno 8 hasičů na různých místech
a s odlišnými úkoly. Dvojice na křižovatce
pod Turkovicemi dokonce bez jakéhokoliv
zázemí. Někteří z nás byli nasazeni celých 7 hodin poté, co měli za sebou řádnou
8hodinovou směnu ve svém zaměstnání.
Inu, byl to náročný pátek, ale od toho tu
přece jsme, abychom byli ve správnou
chvíli na správném místě. A že ta správná
místa jsou třeba tři ve stejný čas? Nevadí,
i s tím se umíme poprat!
Josef Brabec

02/09/2020 11:52:58
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Kruh přátel hudby Ondřejov
v nové sezoně 2020/2021
Koncerty Kruhu přátel hudby, které se již léta konají v ondřejovském mlýně, nejsou pro většinu novinkou a patří
bezesporu mezi tradiční a zaběhlé události Ondřejova. V nadcházející sezoně přicházíme s několika novinkami,
které, jak pevně věříme, zpestří dosavadní tvář koncertů a osloví širší spektrum publika.
rvní z novinek je abonentní předplatné, které nabízí možnost
zakoupit si vstupenku na všechny koncerty abonentní řady,
kterých je celkem šest, s cenovým zvýhodněním.
Z provozních důvodů a snahy o udržení vysoké kvality stávajících
koncertů jsme byli nuceni zvýšit jednotlivé vstupné na každý abonentní koncert na 250 Kč. Cena abonentní vstupenky činí 1 200 Kč
(200 Kč za jeden koncert), pro seniory 900 Kč (150 Kč za jeden
koncert). Děti mají vstup zdarma.
Abonentní předplatné je možno zakoupit on-line, při platbě na účet
č. 204716211/0300 (do zprávy pro příjemce uveďte „abonentka
2020/21 a své jméno“) nebo hotově v místě vyzvednutí. Koupě
a vyzvednutí je možné od začátku září v knihovně hvězdárny či
budově mateřské školy Pražská 59 (zde vždy jen po předchozí
on-line platbě! v pracovních dnech v těchto hodinách: 6.30–8.00
a 15.00–16.30). Poslední možnost zakoupení je také před zahajovacím koncertem 23. 10. ve mlýně.

P

Kvarteto Apollon
Abonentní vstupenka je přenosná, tzn. že pokud někdo z posluchačů nebude moci na koncert přijít, může vstupenku zapůjčit někomu
jinému, aby dotyčnému koncert nepropadl.
A co konkrétně nás tedy čeká? Ještě před oﬁciálním zahájením
sezony se uskuteční koncert trombonového seskupení BoneTeT,
který rozezní areál hvězdárenského parku v sobotu 5. 9. v 16:00.
Na koncertě bude také možnost zakoupení abonentní vstupenky.
Zahajovacího koncertu 23. 10. se ujme smyčcový kvartet Apollon,
v listopadu se můžete těšit na dechové trio mladých talentů Slavic
trio. Nový rok přivítáme s cimbalistkou Gabrielou Tannertovou, únor
bude patřit originálnímu duu bicistů Jakubu Tenglerovi a Emilu Machainovi. Velmi oblíbené jsou koncerty operních pěvců. Tentokrát
přijal pozvání sólista Národního divadla tenorista Martin Šrejma
a uslyšíme jej v březnu. Duben se pak ponese v duchu sólového
klavíru a svůj recitál zde představí výjimečný klavírista Marek Ko-
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Slavic trio

zák. Všechny abonentní koncerty se konají v ondřejovském mlýně
od 19.30.
Druhou novinkou je zařazení mimořádných koncertů – mimo abonentní cyklus. Na duben jsme ve spolupráci s mateřskou školou
připravili výchovný koncert pro předškoláky. V sobotu 22. května
se poté velmi těšíme na pomyslné vyvrcholení sezony, kdy pozvání
přijali špičky ve svých oborech dirigent Jakub Hrůša a astronom
a astrofyzik Jiří Grygar. Své společné zájmy hudební i mimohudební s námi budou sdílet v prostorách hvězdárenské knihovny.
V červnu na hvězdárně celou sezonu slavnostně uzavře Koncert
pod širým nebem v podání žesťového kvintetu Prague Brass Ensemble.
Chystáme také koncert mimo žánr klasické hudby. Účinkující a termín jsou zatím v jednání.
Jak již bylo zmíněno, kvalita koncertů vždy byla na velmi vysoké
úrovni, hudebníci se k nám vždy rádi vracejí. Jak sami zmiňují, je
to i díky otevřenému a vnímavému publiku, které dokáže vytvořit inspirující atmosféru. Věříme tedy, že i přes zvýšení ceny za vstupné
zůstanete našimi příznivci a že se budeme na našich akcích setkávat i nadále. Jste srdečně zváni!
Za KPH Kamila Moťková

Marek Kozák

Tengler,
Machain

02/09/2020 11:52:59
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Kostel svatého Šimona
a Judy v Ondřejově
„Kostel je paradoxní stavbou, nemá totiž své základy dole, nýbrž nahoře. Je totiž domem Božím.“
Paolo Portoghesi, italský architekt, 1931
Kronika zachycuje i všechny významnější události spojené s touto stavbou, a to i včetně těch, kdy byl kostel poničen. Nejstarší
zmínkou je tato z roku 1871:
„Vichřice toho samého roku porouchala kostelní věž tak, že musela zbývající část sundána býti a byla stavěna nová až roku 1878.
Obec nechala svým nákladem umístiti v nové věži nové hodiny nákladem 550 Zl. Hodiny zhotovil hodinář Prokeš ze Sobotky, který
též opravil starobylý orloj v Praze na rádnici.“
„Jednou z nejhorších ran bylo odebrání zvonů a ztráta píšťal během
první světové války: 17. listopadu roku 1916 přijelo do Ondřejova
několik dělníků a odmontovivši na věži velký zvon sv. Šimona
a Judy rozbili jej na kusy a pak schazovali dolů k odvežení. Zvon byl
ulitý Petrem Kolářem z Prahy a roku 1813 přelitý. Též vzali i menší
zvon sv. Antonína z roku 1855 a „umíráček“, takže na věži zůstal
jediný zvon prostřední z roku 1576.“
„V květnu roku 1918 vzaty píšťaly z varhan ve váze 40 ½ kg
a drahou z Vlkovce odeslány. Cestou byly z vlaku ukradeny; žel,
že po převratu nebyly kostelu vráceny. Úřady platily 4 Kor. za jeden
Kg tohoto kovu.“
Zajímavé je také i to, jak kronikář zachycuje nové příchozí faráře:
Rok 1882: „Farním administrátorem stal se důst. p. P. Josef Růžička, nyní farář v Hrusicích, pán to ve všelikému ohledu dokonalý.
Dne 30. srpna 1884 přistěhoval se do Ondřejova nově ustavený
farář p. P. Karel Ponc, dosud farář Hrusický. Úsudek o tomto pánovi
ponechán každému jednotlivci, kteří ho znali a znají.“
Naďa Vlnasová

Milí čtenáři,
snad se mnou budete souhlasit, že Ondřejov má dvě velké dominanty. Jednou z nich je bezesporu ondřejovská hvězdárna a krásné
prostředí, ve kterém se nachází. Tou druhou, stejně významnou
dominantou, je kostel svatého Šimona a Judy obklopený památkově chráněnými lípami. Pojďme si tedy spolu připomenout, některé jeho významné historické okamžiky, tak jak jsou zachyceny
v ondřejovské kronice z roku 1892.
„Kostel Ondřejovský objevuje se v katalogu diecési Pražské roku
1352 mezi farními v děkanátu Kouřimském; úvodcem býval farář Střímelický. Ondřejov dostal se s hradem Zlenicí roku 1444
k panství Hrádeckému, a městečko zůstalo od té doby poddané
na Hrádek, jakož i podací právo kostela tam přeneseno bylo.
Když se Ondřejov k Hrádku dostal, měl kostel Ondřejovský faráře utrakvistického (pod obojí); roku 1624 byl však katolickému faráři Mnichovickému pod správu dán, a teprve roku 1778
opět vlastního faráře obdržel. Administrator fary P. Sprenk, kněz
řádu Jezuvitů z Ostředka nechal vysázeti před kostelem a okolo
kostela více lip roku 1783, z nichž až dosud dvě stojí (rozuměno
roku 1892).“
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Utrakvismus, jehož stoupenci se označovali jako utrakvisté (utraquisté) či kališníci, je křesťanská konfese, která vzešla z české reformace (resp. husitství) a trvala až do rekatolizace po bitvě
na Bílé hoře. V 15. století byl dominantní vírou v Čechách a silné
zastoupení měl i na Moravě. Utrakvisté se ovšem vždy považovali
za plnohodnotnou součást nerozdělené katolické církve.
Zdroj: Wikipedie
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Ačkoli kolem něho chodíme, možná o něm moc nevíme. Jedná se ale o nejstarší dochovaný
zděný objekt v Ondřejově. Páter Antonín Podlaha ve své práci zabývající se mapováním historie
kostelů na Kolínsku, datuje založení kostela kolem roku 1300. Charakterizuje ho jako stavbu
prostou bez výrazných slohových rysů, která doznala během své historie několika změn.
ůvodně se jednalo o kostel bezvěžový, jehož základem byla
apsida s kněžištěm a následně dostavěnou lodí. Původní okna
byla malá a vejčitá, poskytující jen málo světla. Ta byla v roce
1783 zvětšena a tvarově upravena do současné podoby. Vnitřní vybavení bylo jednoduché a bez lavic. Věřící museli stát nebo klečet.
Podlaha kostela byla v roce 1824 zvýšena. Stavba věže není datována. Jednalo se o stavbu zakončenou zděnou bání, která byla při silné
vichřici v roce 1871 stržena. Teprve v roce 1878 došlo ke zvýšení
těla věže o 1 m a na něm byla umístěna současná jehlancová střecha. Výška věže v této úpravě činí bez kříže umístěného na vrcholu,
28,5 m. Věž byla vybavena hodinami od ﬁrmy Jan Prokeš ze Sobotky z roku 1876. Jednalo se o typ stroje, který se nazýval „čtvrťový“
(tzn.: odbíjel každou čtvrthodinu a k tomu celou hodinu). Byl poháněn
třemi závažími o průměru 35 cm vytesanými ze žulového kamene,
které byly zavěšeny na lněných provazech. Natahování bylo každodenní záležitostí. Ještě v padesátých letech tuto činnost vykonával
majitel hostince „U Flekalů“ (dnes cukrárna naproti kostelu), legionář
p. Flekal. O náročnosti této funkce svědčí silně prošlapané schody do
druhého patra věže, kde byl přístup k natahování.
Vraťme se ale ještě k vlastní stavbě. K věži kostela bylo přistavěno z jižní strany schodiště umožňující snadnější přístup na kůr.
V roce 1907 jsou zmiňovány zánovní varhany, které jsou ale pravděpodobně starší. Doplňování měchu varhan bylo samozřejmě
ruční. Kůr byl zřejmě malý a proto byl později zvětšen za použití
sloupových podpěr po obou stranách do lodi kostela.
Na věži kostela byly celkem 3 zvony. Dva velké a jeden malý zvaný
„umíráček“. Mimo to byl na věži zvon, cimbálového tvaru, pomocí kterého odbíjely hodiny. Nejstarší zvon věnoval Zdeněk Kostka
z Postupic v r. 1466. Byl však v roce 1813 zvonařem Belmannem
přelit. Druhý zvon pocházel od vdovy po Janovi z Vartenberka,
Magdaleny. Byl také později přelit a zvětšen za použití střímelického stříbra. Tady je třeba zmínit, že prvně jmenovaný zvon a vlastně
největší zvon byl za války rekvírován a již nebyl nahrazen. Za velké
účasti přihlížejících ondřejovských občanů byl shozen z věže před
vchod kostela, kde se údajně rozbil. Původní věžní hodiny jsou od
šedesátých let nahrazeny novými od ﬁrmy Elektročas n. p. Praha,
r. v. 1974. Jsou však jen „půlové“. Natahování je elektrické. Zajímavé je, že nové hodiny byly do kostela zakoupeny a nainstalovány za ﬁnanční prostředky MNV. Při poslední rekonstrukci oken ve
věži byly bohužel původní okenice, které měly průzvučné žaluzie
nahrazeny okenicemi bez žaluzií. Proto je bití hodin málo slyšitelné.
Zbývá ještě zmínit vnitřní zařízení kostela. Kněžiště oddělené
obloukem od lodě je jednoduše klenuté. Oltář v čele zobrazuje
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Šimona a Judu před Nejsvětější trojicí. Obraz pochází od malíře
Mathausera z r. 1892, který byl vytvořen dle starého obrazu Raaba.
Boční oltáře jsou osazeny zdařilými obrazy sv. Josefa a paní Marie.
Všeobecně lze hodnotit řezbářské práce jako pěkné a vyvážené.
Z nich však přece jen vyniká kazatelna a křtitelnice. K polychromování vnitřního zařízení došlo v roce 1901.
Ke kostelu náleží i socha sv. Jana Nepomuckého. Jedná se o kopii
původní sochy značně poškozené, která musela být domodelována a následně vytvořena forma a z ní vytvořen tzv. „výdusek“
z rozemletého pískovce stejného původu a lepicích tmelů. Původní
sokl je dnes bohužel již také značně poškozen.
Zmiňme ještě dvě mohutné malolisté lípy stojící před kostelem.
Jsou to památkově chráněné stromy staré asi 300 let. Byly našimi
předky dobře ošetřovány. Hlavní větve byly stahovány železnými
konstrukcemi zhotovovanými místními kováři. Dnes jsou lípy v péči
státu. Z vyprávění pamětníků jsem se dozvěděl, že lípě stojící
vlevo při pohledu na vchod kostela se vytvořila prasklina, která začala vyhnívat. Prasklina byla zabetonována a kůra spolu s mízou
poškození zacelila.
V roce 2009 proběhly stavební práce, jejichž cílem bylo zamezit vzlínání vody ve zdech kostela. Byly provedeny výkopové práce kolem
zdí pro zřízení příslušných odvodňovacích a odvětrávacích kanálů. Při té příležitosti byli přizváni památkáři. Jejich zkoumáním bylo
zjištěno, že apsida kostela nebyla nejstarší částí, jak se domníval
A. Podlaha, ale že byla přistavěna později. Naopak v jižní části zdiva
byl nalezen pískovcový překlad pocházející z nějaké starší stavby.
Největší nález se týkal objevení části zdiva asi 60 cm silného v délce
4,4 m, směřujícího kolmo k severní části lodi. Zde byly také nalezeny
zbytky keramiky ze 13. století a zbytky střešních prejzů. Četné nálezy
kosterních pozůstatků objevených při hloubení vsakovacích jam byly
zpětně pietně uloženy. Zde si připomeňme, že hřbitov kolem kostela byl po roce 1895 postupně přemísťován na své současné místo.
Pokud pozůstalí měli zájem, mohli své zemřelé přemístit na nový
hřbitov. Staré nebo opuštěné hroby byly ponechány na místě. Každé
větší změny nebo opravy kostela jsou zaznamenávány a ukládány do
koule na věži. Podobně je tomu také v případě našeho kostela.
Podíváme-li se na kostel v letních měsících, je téměř skryt v zeleni okolních stromů. Moc z něho není vidět. Pomůže nám to ale
stanovit výšku lip podle známé výšky věže. Lípy dnes dosahují výšky zhruba 25 m. V zimních měsících se nám kostel zase ukáže ze
všech stran ve své jednoduché kráse s čitelnými ciferníky věžních
hodin a obklopen holými větvemi, které připomínají jakousi pavučinu zahalující jeho historii.
Pavel Řezba
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Vážení čtenáři, žáci, učitelé,
rodiče, přátelé a partneři školy,
po delším období, které bylo způsobeno
hlavně nepříznivou epidemiologickou situací v naší vlasti, si Vás dovoluji pozdravit
u příležitosti vstupu do nového školního
roku. Než Vás seznámím s tím, co nás čeká
v tomto školním roce, chtěla bych se vrátit
k roku předchozímu.
V minulém příspěvku jsem děkovala všem
učitelům, rodičům a dětem za jejich práci a za to, jak skvěle všichni distanční výuku zvládali. Neměla jsem však příležitost
veřejně poděkovat žákům loňské deváté třídy. Chtěla bych zejména ocenit jejich
usilovnou práci a přístup, kdy se za velice
ztížených podmínek připravovali na přijímací zkoušky na střední školu. Jak pracovala
loňská devátá třída ve 2. pololetí školního
roku? Kromě plnění svých běžných úkolů
„na dálku“ využívali možnost on-line hodin
nabízených učiteli. Sami vyhledávali učitele v rámci aplikace Teams a sjednávali si
individuální konzultace. Docházeli i před
budovu školy, kde si vyzvedávali doplňkové
materiály k samostudiu. Navíc je čekal pouze jeden termín, jeden pokus k absolvování
přijímací zkoušky. A všichni byli úspěšní.
Jejich snažení bylo završeno tím, že i za
takto ztížených podmínek byli přijati na
střední školu, kterou si zvolili.
Devátá třída je důkazem toho, že to jde.
Dnes je jisté, že v následujících letech budou vyvstávat problémy, naše škola se jim
však umí společně s žáky a s podporou
jejich rodičů postavit, a učitelé naší školy
jsou připraveni. A pokud jsou žáci, učitelé
a rodiče na jedné vlně, lze uspět.
Tímto velmi netradičně otevírám nový školní
rok a přeji žákům loňské deváté třídy krásný
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vstup do nového školního roku ve své nové
škole. A loučím se s nimi slovy Eleanor
Rooseveltové: „Budoucnost patří těm, kdo
věří svým snům.“
Vážení čtenáři, nyní vstupujeme do nového
školního roku 2020/2021. Během koronavirové „pauzy“ se ve škole pilně pracovalo.
Byly vymalovány třídy a chodby, byla opravena učebna matematiky, do šaten se pořídily
nové šatní skříňky. V novém školním roce přivítáme 31 nových prvňáčků, kteří se bohužel
nemohli účastnit zápisu do 1. třídy, budeme
se však snažit jim ten důstojný moment vstupu do školy vynahradit v úvodu školního roku.
Budeme nadále pokračovat v započatých
projektech, využili jsem výzvy EU Šablony II,
ze které je hrazen rodilý mluvčí ve výuce anglického jazyka, čtenářské kluby pro děti, tablety do ŠD a vzdělávání pedagogických pracovníků. A budeme se samozřejmě účastnit
nových výzev i projektů.
Pevně věřím, že bude již probíhat standardní výuka, neboť přestože škola přešla
ihned po uzavření škol na on-line výuku,
která probíhala od března do konce školního roku, tradiční výuku však plně nahradit
nemohla. Doufám také, že nadřízené orgány a instituce svými často zmatečnými zásahy budou co nejméně komplikovat situaci
školám, které jsou dostatečně kompetentní
ke způsobu organizace výuky.
Věřím, že spolupráce s ostatními organizacemi
v obci, zvláště pak se zřizovatelem, se spolkem
Škamna a s ondřejovskou hvězdárnou, bude
pokračovat v rámci maxima možností, které
nám epidemiologická situace umožní. Během
koronavirové krize jsme byli nuceni řešit nespočet nových složitých úkolů a rušit již zakotvené

společenské akce v životě ondřejovské školy.
A i když nebylo možné uspořádat slavnostní
zakončení školního roku, spolek Škamna nás
podpořil a pro žáky 9. třídy společně se školou a hvězdárnou zorganizoval naprosto výjimečné a důstojné rozloučení. (Více se dočtete
v článku spolku Škamna.)
Všem žákům přeji úspěšný školní rok,
samozřejmě přeji také učitelům a provozním pracovníkům naší školy. Je potřeba
si však uvědomit, že základ výchovy je
v rodině a škola ji nemůže nahradit. Vás,
rodiče, prosím o maximální spolupráci. Nebojte se přijít za námi do školy, ptejte se.
Já i celý pedagogický sbor budeme rádi za
Vaše názory, podněty či připomínky. Jsme
součástí jednoho období v životě dětí, jehož výsledkem je mladý, vzdělaný a dobře
vychovaný člověk, který je vybaven dostatečnými znalostmi a schopnostmi a kompetencemi a který bude připraven pokračovat
ve studiu na své vysněné střední škole.
Milí žáci, vážení rodiče a zaměstnanci školy, velmi si přeji, aby na naší Základní škole bratří Fričů v Ondřejově vládla přátelská
atmosféra, vzájemný respekt, úcta jeden
k druhému, ohleduplnost a snaha navzájem si pomáhat.
A k tomu může
přispět svým dílem každý z nás.
Přeji Vám příjemné vykročení
vstříc školnímu
roku 2020/2021!
Mgr. Eva Štosová,
ředitelka školy
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Nový školní rok 2020/2021
se Škamny
PO NĚKOLIKA MĚSÍCÍCH ÚTLUMU V DŮSLEDKU ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19 BY SE SNAD MOHLO ZDÁT,
ŽE ŠKAMNA PŘESTALA EXISTOVAT. NEBOJTE, NENÍ TO TAK!

kamna fungují dál a snaží se i v těchto nejistotou poznamenaných časech
přicházet s nápady na organizování
akcí, na které budou (nejen) žáci naší školy
ještě dlouho vzpomínat.
Jednou z takových událostí bylo i rozloučení
s letošní 9. třídou. Když se v květnu z hygienických důvodů nemohl konat školní ples,
přišla Škamna s náhradním řešením, které
se nakonec ukázalo jako naprosto výjimečné.
Letošní deváťáci se se svou základní školou slavnostně rozloučili na schodišti „u lva“
v areálu Astronomického ústavu, kterému jsme velmi vděčni za vstřícnost při organizování této akce!
Po slavnostním nástupu všech deváťáků, kteří se pro tuto příležitost oblékli do
krásných společenských šatů, za doprovodu hudby, kterou si třída sama vybrala a po
průvodním slovu moderátorů paní Evy Štosové a pana Pavla Suchana následovalo
společné fotografování. Tím však slavnost
nekončila. Celá společnost se poté přesunula na radarovou louku, kde akce pokračovala neformálním piknikem.
Deváťáci, vybaveni piknikovými dekami
a malým občerstvením, si po několika měsících v karanténě naplno užívali jedny

Š
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z posledních společných chvil v třídním
kolektivu. Třídní učitelka paní Eva Štosová pak byla po zbytek večera obklopena
svými žáky, pro které si připravila i několik
překvapení na rozloučenou. Byly to nejen
malé dárečky na památku, ale krásným
momentem bylo i společné vypuštění pes-

trobarevných balonků. Jako by třídní učitelka své žáky po šesti společných letech
symbolicky vypustila do světa. Až soumrak
ukončil toto velmi vydařené rozloučení se
základní školou.
Uplynulý školní rok nám bohužel nedovolil
uskutečnit většinu našich tradičních akcí.
Přesto se nevzdáváme a plánujeme!
Rádi bychom pomohli zprovoznit školní zahradu a vybavit ji stoly a lavicemi, aby se
žáci za hezkého počasí mohli učit venku na
čerstvém vzduchu.
Pokud to hygienická situace dovolí, počítáme s tradičními akcemi, jež společně se
základní školou pořádáme. Doufáme, že se
s vámi uvidíme alespoň na některé z nich,
ať už to bude Vánoční prodejní výstava,
Oživlý betlém, na jaře pak Velikonoční výstava a školní ples. Letos se zamýšlíme
i nad novinkou – Halloweenem.
Máte-li nějaké nápady, náměty či postřehy
k fungování Škamen, nebo se chcete stát
novým členem našeho Spolku, neváhejte
nás kontaktovat!
Na webových stránkách www.skamna.cz
naleznete veškeré informace, aktuality, fotky, kontakty i data chystaných akcí.
Budeme se s vámi těšit na viděnou!
Za Škamna, Marie Foltánková
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Mars bude v říjnu v opozici
Ačkoliv to vypadá jako politický termín, není tomu tak. Je to naopak
velmi dobré sdělení, planeta v opozici se Sluncem je totiž vidět po
celou noc. A v případě Marsu se máme na co těšit. Prázdninové obloze
podobným způsobem dominovaly největší planety Sluneční soustavy Jupiter a Saturn, které prošly opozicí se Sluncem v červenci. Kdo byl ale
např. na hvězdárně na veřejném pozorování Perseid, tak si po půlnoci
všiml vycházející načervenalé „hvězdy“, a to byl právě Mars.
Podmínky se stále zlepšují.
ok 2020 je jedním z nejpříznivějších pro
pozorování planety Mars za posledních
49 let. V září Mars už začne být pozorovatelný prakticky celou noc vyjma večera
a toho nejlepšího se dočkáme během jeho
opozice se Sluncem 13. října 2020 (tehdy
bude pozorovatelný celou noc). O týden dříve, 6. října 2020, se Mars přiblíží k Zemi na
62,1 milionů kilometrů, což je „jen“ o necelých 5 milionů kilometrů dál než při jeho
velké opozici v roce 2018. Vskutku tedy půjde o třetí největší přiblížení Marsu k Zemi
od roku 1971 (blíže byl jen v roce 2003
a 2018) a až do roku 2035. Planeta dosáhne úhlové velikosti přes 22” a jasnosti -2,4
magnitudy, čímž bude konkurovat jasnému
Jupiteru (který v říjnu najdeme nízko nad
jihozápadem). Už ve středně velkých dalekohledech tedy na Marsu uvidíme polární
čepičky i tmavší povrchové útvary. Planeta
se při svém největším přiblížení bude nacházet v souhvězdí Ryb a nad naším územím vystoupá do výšky více než 45° nad

R

obzorem. Díky této výšce bude pozorování výrazně snazší než při minulé opozici v roce 2018, kdy nejen nízká výška
na obloze, ale i velká prachová bouře na
Marsu neumožnily sledování detailů na
povrchu. Chladnější podzimní noci také
nabídnou výrazně klidnější vzduch než ty
letní, během nichž byl Mars nejblíže v roce
2018, takže obraz planety bude ostřejší.
A nejen to. Na konci října a počátkem listopadu bude možné spatřit v průběhu celé
noci všech 5 očima viditelných planet: Jupiter se Saturnem večer, Mars celou noc
a Venuši s Merkurem na ranní obloze před
rozbřeskem (a mezi nimi bude postupně
„proplouvat“ Měsíc).
Na hvězdárně patrně zorganizujeme pozorování Marsu pro veřejnost, v závislosti
na počasí. Sledujte akce pro veřejnost na
webu (www.asu.cas.cz) nebo Facebooku
„Astronomický ústav AV ČR“. Akce také
zveřejňujeme na Facebooku „Ondřejov
žije“.

Změny Marsu v průběhu let pozorované
z Hubbleova kosmického dalekohledu
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Den otevřených
dveří na
hvězdárně 26. 9.
letošním tolik jiném roce, kdy
jsme museli zrušit tradiční
květnové Dny otevřených dveří,
jsme se po domluvě s obcí rozhodli uspořádat Den otevřených
dveří na hvězdárně v sobotu
26. září 2020. Návštěva hvězdárny, která bude ten den zadarmo, se tak stane součástí Ondřejovských slavností. Letos tedy
nenajdete stánek hvězdárny na
náměstí nebo hvězdářskou třídu
ve škole, ale budete si moci váš
program nakombinovat podle
vašeho přání – vystoupení na náměstí i návštěvu hvězdárny.
Den otevřených dveří na hvězdárně bude probíhat od 9 do 17 hodin.
K prohlídkám s výkladem bude
přístupná historická část observatoře a na rozdíl od běžných
prohlídek pro veřejnost také odborná pracoviště hvězdárny, a to
s výkladem vědců. Včetně prohlídky nedávno modernizovaného
Perkova dalekohledu, největšího
dalekohledu v České republice.
Kdo bude chtít stihnout vše, má
možnost navštívit hvězdárnu dopoledne a odpoledne si užít celé
Ondřejovské slavnosti.
Komu nebude vyhovovat termín,
stále probíhají prohlídky pro veřejnost, a to až do konce září.
Hvězdárnu lze navštívit každou
sobotu, neděli a o státním svátku
v časech 10, 13 a 16 hodin.
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Z ONDŘEJOVSKÉ HVĚZDÁRNY

Komplikovaný vztah Slunce a Země zachycen na ilustračním obrázku. © SOHO (ESA & NASA)

Na čem pracujeme – poruchovost české
rozvodné sítě při zvýšené sluneční aktivitě
Na ondřejovské hvězdárně se nezkoumají jenom vzdálené objekty. Celé jedno oddělení – Sluneční – se zabývá
výzkumem pro nás nejdůležitějšího tělesa ve vesmíru, naší nejbližší hvězdy Slunce. Že na naši Zemi a na naše
životy Slunce působí, není pochyb, každý to denně zažíváme. Sluneční činnost a její projevy – erupce – mohou
ale našim pozemským technologiím docela zavařit. Sluneční oddělení se zabývá i tím.
ýkyvy sluneční aktivity, zejména pak
bouřlivé erupční události, jsou spojovány s rychlými změnami zemského magnetického pole, tzv. geomagnetickou aktivitou.
Geomagnetická aktivita je přímým důsledkem úzké vazby mezi Sluncem a Zemí,
o níž mezi prvními spekuloval v druhé
polovině 19. století Richard Carrington,
očitý svědek první zaznamenané sluneční
erupce. Známá Carringtonova událost ze
září 1859 dodnes platí za nejsilnější zaznamenanou geomagnetickou bouři v moderní
historii s výrazným vlivem na tehdejší technologické prvky.
V dnešní přetechnizované době jsou
ohroženými zejména technologické prvky
rozvodných sítí elektrické energie. Omezení dodávek elektřiny vede ke ztrátám
a velkoplošný výpadek by znamenal velký
logistický i společenský problém. Z historie

V
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je známo několik významných výkyvů sluneční aktivity, které k lokálním výpadkům
rozvodných sítí vedly. Současně se před
několika lety objevily první studie pojímající
problém statisticky. Z nich vyplývá, že např.
v severoamerické rozvodné síti lze celá
čtyři procenta závad připsat na vrub působení sluneční aktivity.
Docent Michal Švanda ze Slunečního
oddělení Astronomického ústavu AV ČR
se před lety začal zabývat tímto tématem i v podmínkách České republiky. Od
českých rozvodných společností získal
závadové deníky a společně se studenty je analyzoval. Tato práce potvrdila
zvýšenou závadovost české rozvodné
sítě v období zvýšené geomagnetické
aktivity. Nyní se k těmto datům výzkumný tým vrátil, neboť o spolupráci projevil
zájem Dr. Didier Mourenas, francouz-

ský vědec zabývající se jevy v zemské
magnetosféře pracující pro francouzskou vládní organizaci.
Potvrzený vliv sluneční aktivity na zařízení v české rozvodné síti je statisticky
významný, z hlediska celkového počtu závad z jiných důvodů však malý. Sluneční
aktivita v běžné úrovni tedy neznamená
pro českou rozvodnou síť ohrožení. Na
stranu druhou, studie ukazuje, že i elektrizační síť v České republice je sluneční
aktivitou ovlivněna. Lze tedy očekávat,
že v případě výraznějšího výkyvu aktivity,
třeba srovnatelného s Carringtonovskou
událostí, by byl dopad znatelně větší.
A zde už jen dodáváme – na ondřejovské
hvězdárně týden co týden připravujeme
předpovědi sluneční činnosti.
Pavel Suchan
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9.00 – 10.00
Kruhový trénink
K. Kudrmanová
DOSPĚLÍ

MALÝ SÁL

MALÝ SÁL

TĚLOCVIČNA

9.30 – 11.00
Box a kondiční box
S. Stárek
OD 12 LET

TĚLOCVIČNA

MALÝ SÁL

TĚLOCVIČNA

UČEBNA

MALÝ SÁL

TĚLOCVIČNA

UČEBNA

MALÝ SÁL

9.00 – 9.45
MOMMYTIME
Cvičení dětí s rodiči
MEDVÍDCI
1,5 – 2,5 ROKU

15.15 – 16.00
MOMMYTIME
Cvičení nejen na opičích dráhách
DĚTI 3 – 6 LET

10.00 – 10.45
MOMMYTIME
Cvičení lezoucích dětí s rodiči
ŽELVIČKY
OD 7 MĚSÍCŮ

15.00 – 16.00
Taekwon-Do
Oddíl V. Machoty
PŘÍPRAVKA

15.00 – 16.15
Rokenrol
T. Malá
COLORS

16.15 – 17.00
MOMMYTIME
Rodiče a děti
MEDVÍDCI
1,5 – 2,5 ROKU

16.00
Florbal
J. Franek
DĚTI ZŠ

11.00 – 11.45
MOMMYTIME
Cvičení ležících dětí s rodiči
KLOKÁNCI
OD 4 MĚSÍCŮ

16.00 – 17.00
Rokenrol
T. Malá
COLORS

15.00 – 16.00
Rokenrol
T. Malá
JUNGLE

TĚLOCVIČNA

13.45 – 14.30
Flétna zobcová
J. Beránek
DĚTI POKROČILÍ

12.45 – 13.45
Kytara I
J. Beránek
DĚTI OD 6 LET

12.00 – 12.45
Flétna zobcová
J. Beránek
DĚTI ZAČÁTEČ.

UČEBNA

15.30 – 16.15
AJ H. Doron-pok.
I. Miškovská
DĚTI 4 – 6 LET

13.15 – 15.15
AJ H. Doron
I. Miškovská
DĚTI 2 – 4 ROKY

9.15 – 10.15
Zdravá záda
M. Princová
DOSPĚLÍ

MALÝ SÁL

TĚLOCVIČNA

16.00 – 17.00
Taekwon-Do
Oddíl V. Machoty
ODDÍL

15.45 – 17.00
Rokenrol
T. Malá
JUNGLE

16.30 – 18.00
Rokenrol
T. Malá

VĚK NEROZHODUJE

až 18.00

16.00 – 17.00
Taekwon-Do
Oddíl V. Machoty
PŘÍPRAVKA

17.00 – 18.00
Taekwon-Do
Oddíl V. Machoty
PRO VŠECHNY

14.30 – 15.30
Kytara II
J. Beránek
OD 6 LET

16.30 – 17.15
AJ H. Doron-pok.
I. Miškovská
DĚTI 6 – 9 LET

17.00 – 18.00
Rokenrol
T. Malá

16.00 – 17.00
Keramika
I. Pudíková
DĚTI OD 5 LET

UČEBNA
16.00 – 17.00
Parkour & Freerun
pokročilí
I. Mračková,APDT
DĚTI OD 9 LET

17.15 – 18.00
Balet
H. Zadáková
DĚTI 5 – 6 LET

16.30 – 17.15
Balet
H. Zadáková
DĚTI 3 – 4 ROKY

MALÝ SÁL

15.00 – 16.00
Parkour & Freerun
začátečníci
I. Mračková, APDT
DĚTI OD 6 LET

17.00 – 18.00
Basket – TYGŘÍCI
T. Kölblová, J. Keclíková
DĚTI 6 – 9 LET

16.00 – 17.00
Mažoretky
Tereza Šeblová
DĚTI 4 – 15 LET

TĚLOCVIČNA

15.00 – 16.00
Mažoretky
Tereza Šeblová
DĚTI 4 – 15 LET

SPORTOVNĚ KULTURNÍ CENTRUM V ONDŘEJOVĚ – ROZVRH KURZŮ OD ZÁŘÍ 2020 DO LEDNA 2021

Změna vyhrazena. Platby do SKC jsou ﬁalové, informace podá skcvondrejove@seznam.cz. Černě vyznačené: informace podají lektoři a platí se lektorům.

NEDĚLE

17.00 – 18.15
Jóga
O. Šípková
DOSPĚLÍ

18.30 – 19.45
Jóga
O. Šípková
DOSPĚLÍ

SOKOL

18.00 – 19.00
Hip Hop
M. Štěpinová
DĚTI 10 – 15 let

17.00 – 18.00
Balet
1x za 14 dní
H. Zadáková
DĚTI SKUPINA

17.00
SOKOL

18.00
SOKOL

19.45 – 22.00
Badminton
Bez trenéra
DOSPĚLÍ

18.30 – 19.45
Balanční techniky
a SM-systém
Řeháková
DÍVKY, ŽENY

19.00 – 20.00
Kruhový trénink
K. Kudrmanová
DOSPĚLÍ

16.30 – 17.30
Kytara IV
J. Beránek
OD 8 LET

19.15 – 20.45
Hatha jóga
J. Kamarýtová
DOSPĚLÍ

19.30 – 21.00
Box a kondiční box
S. Stárek
DOSPĚLÍ

19.00 – 20.00
Pilates
B. Valuchová
DOSPĚLÍ

19.00 – 20.00
Sebeobrana
K. Bosáková
OD 12 LET

17.00 – 18.00
Rokenrol
T. Malá
PŘÍPRAVKA 6+

18.00 – 19.00
Pohybem ke zdraví
Z. Ambrožová
55 LET A VÍCE

18.00 – 19.30
Dance Aerobic
O. Šípková
DÍVKY, ŽENY

17.30 – 19.00
Hatha jóga IND.
J. Kamarýtová

17.00 – 18.00
Rokenrol
T. Malá
PŘÍPRAVKA 4 – 6

18.00 – 19.00
Basketbal, TYGŘI
Kölblová, Keclík.
DĚTI 10 – 13 let

15.30 – 16.30
Kytara, ukulele
J. Beránek
OD 6 LET

17.30 – 19.00
Hatha jóga
J. Kamarýtová
DOSPĚLÍ

18.00 – 19.30
Aerobic a Body Form
O. Šípková
DÍVKY, ŽENY

18.00 – 19.00
Balet
H. Zadáková
DĚTI 1. ST. ZŠ

18.00 – 19.00
Karate
K. Bosáková
6–12 LET

až 22.00
SOKOL

19.00 – 20.00
Hip Hop
M. Štěpinová
DĚTI 10 – 15 let

až 22.00
SOKOL

20.05 – 21.20
Dynamická jóga
D. Fuchsová

20.05 – 22.00
Badminton
Bez trenéra
DOSPĚLÍ

18
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KALENDÁŘ AKCÍ

Příměstské tábory v SKC o prázdninách,
program na další školní rok a koncert Malina Brothers
balet. Někdy podléhám lehké beznaději,
když si uvědomím, jak otevřeně se projevuje nekulturnost a nekultivovanost našich
‹reprezentantů›. Setkání s lidmi po našich
koncertech mě vždycky trochu uklidní a povzbudí, že ještě není všechno ztraceno.“
Lístky na koncert si můžete koupit
v Kavárně Pohoda v SKC nebo v prodejně
oděvů na ondřejovském náměstí. Nabízíme vám i rezervaci lístků na e-mailu
skcvondrejove@seznam.cz či na telefonním čísle 777 668 212. V předprodeji
stojí 360 korun, v den koncertu 390 korun.

Malina
Brothers

PRO KAŽDÉHO NĚCO
SKC už roky pořádá kurzy pro děti i dospělé, sportovní, jazykové, výtvarné i hudební. Nový rozvrh platný od září do ledna
2021 je velmi podobný tomu předchozímu. Ceny zůstanou až na malé výjimky
stejné. Přihlášky do kurzů organizovaných
SKC (v tabulce jsou uvedeny ﬁalově) posílejte přes on-line přihlášku na webových
stránkách. Do kurzů uvedených černě
se hlaste přímo lektorům, kteří své kurzy organizují. Spojení na všechny lektory najdete také na webových stránkách
www.skcvondrejove.cz.

KULTURNÍ PODZIM V SKC
Nejen sportem bude živ objekt SKC. V sobotu 17. října v 19.00 hod. už tradičně vystoupí skupina Malina Brothers. Zeptali
jsme se Josefa Maliny, proč se mu u nás
v Ondřejově líbí: „Když nás Hynek Kašpar
poprvé pozval, vůbec jsem nevěděl, kde
Ondřejov leží a měl matný pocit, že je
tam nějaká hvězdárna. O to větší bylo mé
překvapení, když na nás čekal plný sál
nadšených lidí! Prý takhle u vás chodí i na

Další akcí v SKC bude vystoupení Bohemia baletu v sobotu 28. listopadu. Umělecký ředitel baletu Jaroslav Slavický vzpomíná: „Poprvé jsme v Ondřejově vystoupili
v roce 2012, kdy jsme se po úmrtí paní Máši
Šiklové domluvili s panem starostou, že na
počest občanek Ondřejova, sester Jiřiny
a Máši Šiklových, zasloužilých členek baletu
ND, uvedeme představení Bohemia Baletu.
A ukázalo se, že to bylo dobré rozhodnutí.
Sestry Šiklovy totiž vedly v Ondřejově dlouhou
dobu kurzy tance a baletu a vychovaly nejen
několik budoucích profesionálních tanečníků, ale především mnoho milovníků tohoto
nádherného umění. Je neuvěřitelné, když na
dnešní představení Bohemia Baletu chodí
bývalí žáci ‹MADAME›, jak se sestrám říkalo,
se svými dětmi a mnohdy již s vnoučaty. Řekl
bych, že v Ondřejově je nejvíce příznivců
tance a baletu na obyvatele. Sestry Šiklovy
tak daly občanům Ondřejova krásný dárek a my se snažíme našimi představeními tuto tradici a zájem o tanec posilovat.
A podle ohlasu a zájmu o naše představení
se zdá, že se to daří. Do posledního místa
zaplněný sál SKC v Ondřejově, nádherná

atmosféra souznění diváků a tanečníků jsou
neopakovatelné. A musím zde vzpomenout
i krásných přijetí od pořadatelů, paní Bohunky Řešátkové, která vždy napekla pekáč
nějakého koláče, či připravila pro účinkující
chlebíčky a skvělého pana Štěrbu, který zajišťoval technickou přípravu osvětlení. A tak se
tanečníci dovedli vždy vyrovnat s omezeným
prostorem ondřejovského jeviště, pro které
musíme volit speciální repertoár.“

OHLÉDNUTÍ ZA TÁBORY SKC
Už potřetí proběhly v ondřejovském SKC
o prázdninách příměstské tábory.
I když do poslední chvíle nebylo zřejmé, jak
budou v Česku podobné akce kvůli koronaviru probíhat, podařilo se naplnit celkem
čtyři turnusy. A to i přesto, že předchozí dva
roky byly tábory díky dotacím z fondů EU
zadarmo a letos rodiče za celodenní stravu
a program pro děti platili.
Čtyři týdny od pondělí do pátku si děti od
čtyř do čtrnácti let z Ondřejova i okolí užily
kolektiv a činnosti, které jim byly po měsících strávených doma vzácné – hry, tvoření,
schovávání, sdílená tajemství, závody…
Děti využily okolí Ondřejova, kde pro ně
vedoucí jednotlivých táborů připravili různé
hry a výlety, a v SKC tělocvičnu, malý sál
i přilehlou zahradu se sprchou. Ta přišla
vhod zejména v srpnových vedrech.
Během jednotlivých dnů se děti měly možnost
naučit stloukat máslo (třepete dřevěnými korálky v tučné šlehačce v uzavřené skleničce), základům fotografování (třeba že pro
hezký obrázek není dobré polední světlo,
ale ráno či večer, když je slunce níž nad obzorem) či orientovat se v terénu.
Fotoreportáž dokládající, jak si děti tábor
SKC užily, mluví za vše.

Zkrácená pravidla pro zveřejňování příspěvků
UZÁVĚRKA PRO DALŠÍ ČÍSLO OZVĚN JE 15. LISTOPADU 2020
Příspěvky zasílejte na adresu redakce: ozvenyondrejov@gmail.com. Výjimečně lze příspěvek odevzdat
na podatelně OÚ. Texty příspěvků zasílejte ve standardním formátu .doc, docx. Nevkládejte do textu fotograﬁe
a graﬁcké materiály, tyto musí být dodány jako samostatné soubory,
ve formátech .jpg, .tiff, případně .pdf. Fotograﬁe musí vyhovovat požadavkům pro tisk.
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Ondřejovské slavnosti

a koncert
Jaroslava SAMSONA Lenka
26. září 2020

V ONDŘEJOVSKÉM SKC
17. října 2020
MALINA BROTHERS
10 let na scéně

BOHEMIA

BALET
již podesáté
28. listopadu 2020
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foto: Hynek Kašpar

Oslaví

02/09/2020 11:53:29

