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Vážení spoluobčané,

babí léto pomalu přešlo do sychravého, podzimního počasí
a ranní vstávání do šera mnohým na náladě nepřidá. Houbařská

sezóna zatím návštěvníkům okolních lesů nepřinesla kýžené
koše plné hub, ale po deštích si houbaři určitě ještě přijdou na
své. Zahrádkáři sklízejí letošní bohatou úrodu ovoce a připravují
se na zimu. Pedagogický sbor spolu se žáky připravil důstojnou
oslavu 70. výročí založení Masarykovy základní školy, za což
jim náleží náš dík.

V tomto čase ukončujeme některé investiční akce, které za-
počaly v průběhu roku jako je zateplení a výměna oken v ZŠ
Masarykova, oprava střechy, zateplení a výměna oken na zdra-
votním středisku na Rohožníku, výměna plynových kotlů v MŠ
Sedmikráska a v budově úřadu MČ, v plném proudu je stavba
ulic Valdovské a Soběšínské do trvalého povrchu.

V současné době se rozjíždí výstavba nového archivu na úřa-
dě MČ, který nahradí dosavadní nevyhovující prostory pro ulo-
žení archiválií, který bude dokončen v lednu 2005.

Další velkou akcí bude ještě odbahnění a oprava újezd-
ských rybníků. Bez ohledu na počasí nás čeká letos ještě spousta
práce.

Vaše Andrea Zikmundová
starostka



2



Výběrové řízení
Úřad městské části Praha 21

vyhlašuje dnem 14. 9. 2004 výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru majetku a investic a referenta odboru
životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21.

Podmínky výběrového řízení jsou uveřejněny na Úřední desce ÚMČ a www.praha21.cz.

telefon: 281012913-4

Platby - Inzeráty

Sazby jsou platné od 1.8.2004

ZÁBORY
Vážení spoluobčané,

opakovaně Vás upozorňujeme na ohlašovací povinnost,
která se týká poplatků za užívání veřejného prostranství -
zábor (stavební materiál, skládka nepotřebného apod.)

- umístění reklamy
- stánkový prodej
- noční parkování
- nepojízdná vozidla (vraky )

Veřejného prostranství se týká
ZÁKON O OBCÍCH č. 326/2000sb. §34

§34
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Sazebník poplatků je k dispozici na MÚ - odbor majetku
a investic, Staroklánovická 260 nebo telefon č. 281012945,
č. dveří 20, pí Slavíková.

Za OMI, Markéta Slavíková
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Zákazy zastavení
v ulici Staroújezdské

V minulém čísle jsem v příspěvku
„Ulice nebo závodní dráha" kritizoval
umístění značek zákaz zastavení v ulici
Staroújezdské. Toto dopravní řešení
jednak znepříjemňuje život obyvatelům
v ulici bydlícím, ale navíc - prázdná uli-
ce skutečně umožňuje neukázněným ři-
dičům ukázat, jaká síla se skrývá pod
kapotami jejich vozů.

Situace mezitím pokročila - zákazy
zastavení jsou dnes umístěny v obou
směrech téměř po celé délce ulice. A ta
je přitom dost široká, aby alespoň po
jedné straně parkování bylo umožněno.

Skutečně není mým přáním, aby se
naše ulice změnila v parkoviště, ale
současná úprava nejen že znepříjem-
ňuje život nám, kteří v ulici bydlíme,
ale i ostatním spoluobčanům, kteří by
tu potřebovali zastavit třeba proto, že
chtějí navštívit poštu nebo se napít
v Újezdském hostinci.

A přitom řešení se nezdá až tak
obtížné - například parkování po jedné
straně a zákazy stání s časovým ome-
zením tak, aby večer nebo v noci se
v ulici parkovat dalo po straně druhé.

Jan Mužák
Staroújezdská 27

Praha 9, Újezd nad Lesy
602 735 157

Další mateřská škola
v Újezdě nad Lesy !!!

Díky paní starostce a dalším lidem
z Úřadu Městské části Praha 21, panu
řediteli základní školy a nové paní
ředitelce i novým učitelkám vznikající
mateřské školy (snad mi prominou zde
neuvedení, velký vděk patří všem, kteří
se angažovali) si po dlouhé době sta-

rostí s dojížděním do jiných školek,
sháněním hlídání, nucených odkladech
nástupu do práce některých matek, trá-
pením se větších dětí doma bez kolek-
tivu vrstevníků atd. všichni můžeme vy-
dechnout !!

S obavami jsme se někteří ještě na
první schůzce před začátkem školního
roku ve školní jídelně ZŠ dívali na opti-
mistického pana ředitele základní školy
(s čím je tak spokojen, když venku je
jen pískoviště a děti budou pohromadě
se staršími žáky v jedné budově ?) a mla-
dou paní ředitelku mateřské školy (jak
to asi zvládne ?), ale naše obavy se na-
štěstí nepotvrdily.Hned ten den nás velmi
mile překvapily pěkné šatny, schodiště
i patro krásně a účelně uzpůsobené
malým dětem, útulné třídy vybavené
krásným nábytkem a hračkami, zářivě
bílé záchůdky i se zrcadly. Co však by
to všechno bylo platné bez milých, hod-
ných a nadšených paní učitelek. Na ty
jsem se já obzvláště těšila, protože do-
pis, který obdrželi rodiče o prázdni-
nách, se vymykal mým zkušenostem ze
čtyře MŠ, které mé dvě starší děti dříve
navštěvovaly, a naznačoval opravdový
zápal paní ředitelky pro věc.

Myslím, že samo o sobě zvládnutí
asi 60 dětí, které všechny najednou byly
poprvé v neznámém prostředí a napros-
tá většina z nich i poprvé v jakémkoliv
předškolním zařízení, zasluhuje ohrom-
ný obdiv a velké poděkování paní ředi-
telce a všem učitelkám. Tím ale má po-
chvalná óda rozhodně nekončí. Určitě
nebudu vyjadřovat jen názor svůj (mlu-
vila jsem s mnoha rodiči zúčastněných
dětí), když napíšu, že děti i rodiče jsou
z nevšední práce učitelek nadšeni. Kaž-
dý den ve školce je pro děti krásným
dobrodružstvím, prostřednictvím které-
ho poznávají nové věci a vrstevníky,
tvoří a užívají si legraci.

Chci všem pedagogickým pracov-

nicím školky ještě jednou poděkovat
a popřát hodně sil a elánu do namáhavé
a záslužné práce s našimi nejmenšími,
která je čeká.

Hartmanová

Poznámka k práci a významu
redakční rady

Újezdského zpravodaje

Redakční rada na svém zasedání dne
16.8.2004 hlasováním rozhodla, že text
RSDr. Pavla Jandy „Příspěvek do míst-
ního Zpravodaje DRUHÝ POKUS"
nemá být otištěn, protože text obsahuje
osobní invektivy, a tudíž není k publi-
kování vhodný. Bylo dohodnuto, že věc
se bude řešit osobním dopisem šéfre-
daktora s omluvou výše zmíněnému
pisateli, nikoliv veřejnou cestou přes
stránky Zpravodaje.

Přes toto rozhodnutí na řádném za-
sedání RR příspěvek otištěn byl, a to
s komentářem, pod kterým je redakční
rada podepsána, aniž by to bylo všem
členům dáno alespoň na vědomí. To po-
važuji za hrubé porušení pravidel slušné
komunikace a snížení významu redakč-
ní rady i jejích členů.

Otiskování takovýchto příspěvků
s osobními invektivami a výhrůžkami,
ale i glos v závorce za textem výrazně
snižuje úroveň časopisu a skutečně
bychom se ho měli do budoucna vyva-
rovat. Rozhodně to nepřispívá k poklid-
nému sousedskému soužití.

Jako člen redakční rady konstatuji,
že příspěvek byl otištěn bez mého vě-
domí i bez mého souhlasu, který bych
ostatně v tomto případě nikdy nedal.

Jan Mužák
člen redakční rady

S obsahem příspěvku souhlasím,
a připojuji svůj podpis: Jančová

Vojta

Redakční rada sděluje čtenářům, že paní H. Jančová se vzdala členství v redakční radě na vlastní žádost od 21.9. 2004.
Zároveň přislíbila, že bude nadále s ÚJEZDSKÝM ZPRAVODAJEM spolupracovat při jazykových a gramatických korekturách.
Paní Jančové za dosavadní spolupráci děkujeme.

Vážení čtenáři, vzhledem ke státnímu svátku a nemožnosti stihnout korektury kvůli dovoleným zpravodaj vychází
s malým opožděním. Všem našim čtenářům se za toto omlouváme.
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Erik Adolf Saudek - 18. října 1904 - 16. července 1963.
Vídeňský rodák po otci Emilovi, překladateli, zdědil lásku

k literatuře. Gymnázium absolvoval ještě ve Vídni, ale germa-
nistiku, divadelní a jazykovou srovnávací vědu již na filo-
zofické fakultě Karlovy univerzity. Přes nesouhlas rodiny
oženil se s dcerou Jaroslava Vrchlického, herečkou Národ-
ního divadla, která byla o 16 let starší a jejímž byl třetím
manželem. Pracoval jako dramaturg v Realistickém a Národ-
ním divadle, jako redaktor a kritik a věnoval se překladům
(Goethe, Wilder, poezie), od poloviny třicátých let především
her Shakespearových.

V roce 1953 došlo v jeho životě rodinném i v jeho tvorbě
k zásadním změnám. Bez krizových jevů se rozešel s Evou
a vzal si o sedmnáct let mladší Věru. Věnoval se již jen Shake-
spearovi a vedle řady sonetů přeložil skoro polovinu dramat.
Byl představitelem školy Otakara Fischera a převáděl řeč
Shakespearovu do nejkrásnější a současné češtiny s vyna-
lézavostí do té doby neobvyklou. Uveďme příklad nejzná-
mějšího citátu z Hamleta, nejproslulejší hry, jejíž překla-
dy byly tradičně prubířským kamenem umění překlada-
telského:

„Zít, nebo nežít, to je, oč tu běží:"
Saudek, narozdíl od Shakespeara, vystihl, že to není otáz-

ka, ale dilema a že je třeba ji posuzovat s celým monologem,
který tento verš uvádí. Hamlet se děsí představy života věč-
ného, jak ho slibovala církev:

„To, jaké sny by se nám mohly zdát
v tom spánku smrti, až se těla zbudem,
to, to nás zaráží. To je ten ohled ,
jenž bídě s nouzí dává sto let žít."

A aby nedošlo k omylu, vyjmenovává svou představu hrůz :
„sprostotu panstva - nedobytnost práva - svévoli úřadů a ko-

pance", ale básník Saudek se nezapře a jeho Ofelie zpívá :
„ Zítra je Jana Křtitele, a raníčko, hned zrána -
Jeníčku spíš ? - já přišla již, tvá souzená ti Jana.
on z lůžka hup, do šatů šup, a už ji vedl vrátky,
panenku svou, již panenkou, ach, nepropustil zpátky."
Kouzelná scéna dvou hrobníků přesahuje rámec této

vzpomínky.
Druhé manželství Saudkovo bylo plodné nejen umělecky,

v deseti letech, které „zubatá" mu vyměřila, se narodili čtyři
synové, Vladimír, Vojtěch Josef a František a dcerka Anna.
V červenci 1963 se v bulharském Sozopolu při koupání
s dcerkou přihodila E.A.Saudkovi zřejmě náhlá příhoda
mozková, jež ukončila jeho život a „tento těla stroj mu přestal
sloužit" (Hamlet).

Druhý jeho syn po dvaceti letech od otcovy smrti připravil
k soubornému vydání tři svazky jeho překladů Shakespea-
rových her. V Galérii klasiků vyšly tragedie : Romeo a Julie,
Hamlet, Othello, Macbeth a Král Lear, komedie Zkrocení
zlé ženy, Sen noci svatojánské, Benátský kupec, Veselé wind-
sorské paničky, Jak se vám líbí a Večer tříkrálový a antická
dramata : Julius Caesar, Antonius a Kleopatra, Koriolanus,
Troilus a Kressida.

Pozoruhodný je tento výběr především tím, že se Saudek
vyhnul proslulému Králi Richardu III., což jak známo, je
historická mystifikace, kterou Shakespeare, snad nechtěně,
splatil přízeň královně Alžbětě I., jejímuž neblaze proslulému
otci Jindřichu VIII. věnoval svou hru poslední.

Saudkovy překlady Shakespearových dramat lze snad
z hlediska současného čtenáře zhodnotit prostou větou - Co
Saudek nepřeložil, Shakespeare jako by nenapsal.

L. Jenšovský

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Kocábová Natálie
Hornby Nick
Grisham John
Čimický Jan
Renniso Louise

Čechura Rudolf

Motlová Milada
Billingham Mark
Sabolová Paula
Bagley Reskond
Glan Katja von

Schola alternativa
Fotbalová horečka
Král advokátů
Superstar story
Zmlkni, mozku!
Učím se číst
Pinocchiova dobrodružství
Maxipes Fík na cestách
Bolek a Lolek, Ať žije sport!
Adam půjde do Školy
Lenoch
Komu daruješ svou moc
Poslední let
Plášť hvězdami posetý

Mac Donald Georgie
Kellerman Jonathan
Lanczová Lenka
Žáček Jiří
Vandenberg Philip
Robertsová Nora
Deaver Jeffery

Cartland Barbara

Patterson James
Christie Agatha
Saylor Steven
Rašek Antonín
Štorkán Karel

Thibaux Jean Michel
Roberty Paul

Lilith
Ledové srdce
Doteky noci
Kapesní básně
Nero císař a bůh
Půlnoční zátoka
Horká noc jako stvořená
pro zlo
Trpělivý ženich
Tři v háji
Čtyři slepé myšky
Parker Pyne zasahuje
V rukou bohyně
Femme fatale
Psanec nebo geniální
vojevůdce?
Sultánka
Setovi zabijáci
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Otevření Újezdského muzea
Jedním z poslání nově zřizované instituce ÚJEZDSKÉHO MUZEA, jež bude sídlit V BUDOVÉ

MASARYKOVY ZŠ V POLESNÉ ULICI, je pořádání výstav z některých oblastí života obce
nebo tvorby újezdských občanů.

Jeho činnost jsme se rozhodli zahájit otevřením výstavy fotografií nazvané „Jak se stavělo
v Újezdě nad Lesy do začátku 21. století".

Na této výstavě chceme ukázat především mladým lidem, ale i těm, kteří se nově stávají našimi
spoluobčany, jak se z pár desítek domků tří obcí periferního charakteru noclehárny libeňských
a vysočanských továren vyvinula prakticky v jediném století vyhledávaná příjemná příměstská
sídelní oblast. Tento vývoj je dokladem toho, jak osvobození Čechů z třistaleté poroby rakouskými
Habsburky v r. 1918 uvolnilo tvůrčí síly všech složek obyvatelstva. Vzdor dvěma násilným retar-
dačním obdobím - německé okupaci v r. 1939 i nepovedenému pseudosocialistickému experimentu
po r. 1948 - ukazují snímky postupné výrazné zvyšování nároků na bydlení a životní úrovně
újezdského obyvatelstva.

Výstava bude otevřena v den výročí vzniku prvního demokratického republikánského státu
Čechů - 28.října v 10 hodin. Zveme všechny občany k účasti na této společenské události, kterou
následně spojíme s položením květů k pomníku T. G. Masaryka.

V dalších číslech ÚZ budeme občany informovat o otevírací době muzea.
Při této příležitosti se znovu obracím na všechny občany s prosbou, aby nabídli muzeu

fotografické, listinné i hmotné památky, které většinou po zemřelých dávají do sběru. Jestliže si
chcete památky zachovat v rodině, poskytněte nám je laskavě alespoň ke zdokumentování a pří-
padnému ofotografování. Podrobné informace dostanete na tel. čísle 281971554 nebo 732543578
nejlépe ve večerních hodinách.

Za spolupráci a pomoc při budování instituce, kde budou naši potomci mít možnost poznávat,
jak žili jejich předkové, Vám srdečně děkujeme.

PhDr. Miloš Schmidt
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Český svaz zahrádkářů, v Újezdě nad Lesy

POZVÁNKA
Směr zahrádkaření se mění

- od zeleniny a ovoce míří k okrasným plochám -
Svaz zahrádkářů a jejich přátel se nechal pozvat na prohlídku

- včetně odborného výkladu -
do zahradnictví

„Školky MONTANO" v Přerově nad Labem

Odjezd v pátek 15. října 2004
ve 13:00 hodin od spořitelny na křižovatce.

Představí nám rozsáhlé sortimenty dřevin, trvalek a květin, které jsou prověřeny na mrazuvzdornost
v českých podmínkách. Pokud nakoupíme, je v říjnu optimální doba pro sázení.

Doplňkový program možný:
Skanzen Polabské národopisné muzeum a sběratelské Muzeum MOTO a VELO.

Velice Vás všechny srdečně zveme!
Přihlášení sdělte do 6. října 2004

pí Blance Líznerové - 28197 2219, Novosibřinská 112.

Od podzimní výstavy v Lysé nad Labem upouštíme pro přílišnou komerci a vysoké vstupné.

Tento měsíc nám připomíná, že se
zima blíží a na zahrádce musíme při-
ložit ruce k dílu, protože co nestihneme
teď, zbude nám na jaro.

Ovocná zahrada a réva vinná

Končíme sklizeň zimních odrůd ja-
blek, hrušek a pozdních moštových od-
růd révy vinné. Začínáme vysazovat
ovocné dřeviny. V místech s velkým vý-
skytem hryzců sázíme dřeviny do košů
z hustého ( králikářského) pozinkova-
ného pletiva. Je- li půda suchá, vysazené
sazenice dobře zalijeme, podle potřeby
i opakovaně. U původní výsadby se-
škrábneme a ocelovým kartáčem očis-
tíme starou rozpraskanou borku na
kmenech a starších větvích. Očištěné
kmeny natřeme vápenným mlékem na
ochranu před popraskáním v důsledku
velkých tepelných rozdílů koncem zimy
a v předjaří.V místech, kde jabloně
a hrušně trpívají strupovitostí, je dopo-

Zahrádka v říjnu
ručeno postříkat jejich koruny krátce
před opadem listí 5 - 7% roztokem
krystalické močoviny. V teplejších ob-
lastech a chráněných lokalitách může-
me vysazovat révu vinnou.
VÝSADBU BROSKVONÍ ZÁSAD-
NĚ NECHÁVÁME NA JARO!!!!!

Okrasná zahrada, květiny

Sázíme růže, zakládáme živé ploty
z opadavých listnáčů. Začátkem měsíce
naposledy posekáme trávník, aby do
zimy ještě trochu obrostl, za sucha jej
dobře zavlažíme.

V korunách okrasných dřevin vyře-
žeme suché a poškozené větve.

Sklízíme, sušíme a ukládáme hlízy
jiřin, begonií a dosen. Záhony s dvou-
letkami vyplejeme a okopeme. Trvalky
vyčistíme od suchých natí a přihnojíme
kompostem. Za příznivého počasí mů-
žeme ještě vysadit cibule tulipánů a hya-
cintů.

Okrasné jezírko připravíme na zimu
dle jeho typu a osázení.

Hlavní zásada: pokudje sucho, veške-
ré rostliny, pokud nám síla a voda stačí,
řádně před zimou zalijeme.

Zelenina, jahody

V místech s mírnější zimou sázíme
za příznivého počasí na záhony do brázd
sazenice zimního salátu. Dokončíme
sklizeň veškeré zeleniny. Nedorostlé sa-
zenice například květáku přesadíme
s velkým balem do skleníku, foliovníku
či pařeniště. Ještě nám doroste.

Záhony s jahodníkem chráníme při
holomrazech netkanou textilií, můžeme
zakrýt již nyní.

Veškerý odpad ze zeleniny a okras-
ných keřů rozdrtíme a zkompostujeme.
Uleželý kompost rozvážíme na záhony,
případně prosíváme přes prohazovačku
pro jarní použití na zeleninové a květi-
nové záhony.
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Poznatky, náměty, oznámení

Vzhledem k tomu, že články jsou
psány s měsíčním předstihem, nemů-
žeme se vyjádřit k právě probíhající
naší výstavě. Doufáme, že vystavova-
telé se pyšnili, ale hlavně návštěvníci
byli spokojeni a jejich oko se potěšilo,
tak to má být.

Vážení členové, vstupem do EU se
i pro takové organizace, jako jsme my,
ledacos mění. V našem případě musíme
vést podvojné účetnictví, i když jsme
nezisková organizace. Přesto, že naše
pokladní prošla školením u naší nadří-

zené složky, velmi přivítáme radu od-
borníka a jen doufáme, že mezi našimi
členy takový je, voláme SOS.

Všichni členové, ale i nečlenové
máte možnost si závazně objednat
hnojivo „DVORECKÝ ORGANO-
FERM" což je sušený kravský hnůj
v granulích.

Na základě pozvání připravujeme
místo podzimního zájezdu do Lysé nad
Labem prohlídku s výkladem „Školky
MONTANA" v Přerově nad Labem.

Přístupný pro nás bude celý areál,
i to, co normální zákazník nevidí. Bu-
dete si moci koupit rostliny pro pod-

zimní výsadbu. Zájezd se koná 15. října
2004, odjezd ve 13.00hod. od spoři-
telny.

V areálu zahrádkářů, tak jako každý
rok, se bude konat prodejní výstava du-
šičkových a adventních věnců, výrobků
ze sušiny pro radost Lucky Dlabačové.
Datum výstavy : 22. a 23. října, 27.
a 28. listopadu 2004.

Na všechny výše uvedené akce sr-
dečně zveme všechny naše spoluobčany.

Za výbor ČZS
BENX.

Krásný pohled z dovolenky (přece něco slovenského ve mně stále je !!!) zasílá Veronika Valentová

V.S. Počasí jsem si objednala přímo
úžasné! Celý týden je tady - v Rájecké
Lesné - báječné. Slunko svítí, a tak
s rodinou pořádáme výlety. Tak na-
příklad v naší vesnici je Slovenský
Betlém. Mistr Jozef Pekara ho zho-
tovoval 15 let a výsledek by Vás mile
překvapil. Znázorňuje slovenskou
historii a tradice.

Další zastávkou byly Čičmany. Tato
vesnička neustále dýchá historií a při
prohlídkách zdejších domů se ocitáte
jakoby mávnutím proutku o několik
staletí zpět. Vcházíte do světničky, kde
Vás uvítá vůně právě pečeného chleba.
Po práci na poli jste unavení, takže
okamžitě uleháte do malilinkaté po-
stele a jdete spát. Ráno se probouzíte
a už Vás ani nepřekvapuje, když

v jizbě spíte s dalšími osmi nocležníky. A to, že spíte se svou drahou polovičkou v jedné posteli, je samozřejmost. A pak
následuje zase práce - ženy u plotny a u domácích prací a muži na poli. A tak to jde stále dokola. Ale co se to děje? Vyjdete
z tohoto úžasného domku a málem Vás porazí německý turista s audinou. Jak je ten návrat do reality krutý...

Ani na zámky ovšem nezanevírám. Už jsem navštívila Bojnici, kde se též lehce přenesete do tehdejší doby, protože
průvodkyně je „princeznovsky" oblečená. Nejvíc se mi asi líbí v podzemí, kde jsem ale málem skončila v místním jezírku.
Jo,jo, nikdy nepodceňujte zámky a jejich kluzká sklepení!

Hrad, který neunikl mému oku, se nazývá Strečno. Obklopený lesy se honosně tyčí na vysokém kopci. Když se tam ale
vydrápete, čeká Vás úžasný pohled na okolní vesnice, kde mimo jiné uvidíte pomník francouzských legionářů. Navíc po
prohlídce na Vás čeká ptactvo. Představí se vám sokoli a straky. A věřte nebo ne, to, co se říká o strakách, je 100 % pravda.
Jedna Polka si nechala na lavičce svačinu a během pár okamžiků o ni přišla.

Navíc celá Rájecká dolina se může pochlubit jak nádhernou přírodou, tak teplými vřídly. Jedno bylo kousek od naší chaty.
A to by bylo z mého výletu všechno. Doufám, že jste nabrali síly a o prázdninách jste si to pořádně užili jako já!
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Termíny přistavení velkoobjemových
kontejnerů pro ÚMČ Praha 21

4. čtvrtletí roku 2004

> listopad - předvánoční úklid ve dnech 12. a 13. 11.
V pátek po desáté hodině přistavení VOK na níže uvedených stanovištích,

v sobotu odpoledne odvoz. ( dle naplnění i dříve)

1. Račiněveská - Starokolínská
2. Druhanická - Staroújezdská
3. Lomecká - Zaříčanská
4. Miletická - Žíšovská
5. Rohožnická - parkoviště Meinl
6. Velimská - Hodkovská
7. Holšická - Sudějovická
8. Toušická - Chabeřická
9. Nadějovská - Starokolínská

10. Bělušická - Pilovská

> prosinec 11.12. 2004 stanoviště č. 1 Toušická
č. 2 Rohožnická
č. 3 Netušilská

Zavezení - ráno po naplnění VOK odvoz. Předpokládaný odvoz je
v odpoledních hodinách.

Upozorňuji, že kontejnery VOK nejsou kontejnery na rostlinný či ne-
bezpečný odpad, nýbrž na odpad velkoobjemový. OŽPD připravuje
ve druhé polovině října akci „ROSTLINNÝ ODPAD A ŠTĚP-
KOVÁNÍ", při které se budete moci zbavit přebytků ze zahrá-
dek.

Slabochova, OŽPD
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ROSTLINNÝ ODPAD
V sobotu 23.10.2004

Starokolínská ( u parku Blatov)

Toušická (u spořitelny)

Valdovská x Hrádková

Rohožnická (park. Meinl)

Stanoviště budou zavážena postupně (Toušická, Rohožnická, Valdovská, Blatov) od 9:00 hod. Akce by
měla být ukončena do 16:00 hod.
Upozorňujeme, že kontejnery jsou určeny pouze na rostlinný odpad, který se odváží do kompostárny.
Prosíme občany, aby do kontejnerů nevhazovali cokoliv, co nelze kompostovat, tedy ani žádné pytle ve
kterých svůj odpad přivezou. Důsledně se musí vysypávat. jinak je ohroženo konání příští rostlinné
akce.

Zároveň se sběrem rostlinného odpadu proběhne
štěpkování drobných větví.

1. na stanovištích v místě kontejnerů - shromažďovat
větve vedle kontejnerů

2. Druhanická ulice (u hasičárny)
3. roh Polesná x Čentická (parkoviště u ZŠ)

Je nutno větve shromažďovat na hromadě, nedávat je do
kontejnerů. Štěpkování bude probíhat během dne na výše
uvedených stanovištích. Kdo bude mít zájem, může si štěpky
odnést. Ostatní budou použity na zamulčování nově vysazeného
živého plotu mateřské školy při ZŠ v Polesné ulici.

Slabochová D., Nejtková M.

OŽPD ÚMČ Praha 21
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Sportovní výsledky
Začala nová mistrovská sezóna 2004/2005. Vzhledem

k podmínkám ČMFS pro slučování klubů (termín nahlášení
k 30. březnu, ke sloučení klubů však došlo až 1.7.2004) star-
tují obě družstva dospělých stále pod názvem SK Újezd nad
Lesy a družstva mládeže pod názvem FK Újezd nad Lesy.
Ke sjednocení názvu pro soutěžní utkání ve všech kategoriích
dojde až se začátkem příštího soutěžního ročníku. Jak jsem
avizoval v minulém čísle, k dalším dvěma změnám došlo
v soutěžích, které hrajeme: mladší dorost po postupu startuje
v pražském přeboru, naopak mladší žáci po sestupu hrají
Il.třídu.

Mládež
Začátek sezóny zastihl naše družstva ve velmi dobré formě.

Všechna družstva se ve svých soutěžích drží na dobrých
pozicích. Mezi ostatními bych vyzdvihl v minulém ročníku
sestoupivší mladší žáky, kteří jsou na prvním místě a mladší
dorost, který po postupu do náročné soutěže pražského pře-
boru získal z prvních dvou zápasů tři body.

Dospělí
V mimořádně dobré formě jsou také obě družstva dospě-

lých, která zatím neztratila ani bod. Muži „A" pod vedením
nového trenéra Václava Šebesty vyhráli Čtyři zápasy a vedou
tabulku I.B třídy o skóre před dalšími dvěma adepty na postup
- týmy Kunratic a Jižního Města Chodov. B-tým mužů tvoří
rezervu A-týmu a velmi mne těší, že se nám podařilo zapojit
do kádru mladé hráče, vyšlé z dorostu, což se v minulosti ne
vždy dařilo. B-tým po dvou kolech drží druhou příčku a vše
nasvědčuje tomu, že se bude bez problémů pohybovat v horní
polovině tabulky II.třídy.

Výstavba
Finanční prostředky, určené na rekonstrukci a zbudování

důstojného zázemí na hřišti Blatov, se nám podařilo díky
vstřícnému postoji ze strany Magistrátu hl. města Prahy pře-
sunout na rekonstrukci zázemí v Čentické ulici, které se na-
chází také ve velmi žalostném stavu (propadávají se zde po-
dlahy, praskají zdi atd.) Výstavba zázemí na Blatově se tak
posouvá nejméně o dva roky. Tuto kauzu jsem však podrobně
rozebíral v minulém čísle Újezdského zpravodaje.

Letní soustředění
Dobrou zprávu mám pro všechny naše příznivce, kteří

s námi byli na letním soustředění nebo s námi nebyli a chtěli
by s námi příští rok jet. V Horním Bradle máme rezervován
výrazně vyšší počet míst, tak abychom byli schopni uspokojit
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Sokol Újezd nad Lesy pořádá i cvičení pro žáky a žákyně z I. -V. ročníků ZŠ. Cvičení se zaměřuje na sportovní
gymnastiku a různé míčové i netradiční hry. V létě jsme již čtvrtým rokem byli na táboře, který pořádá místní
fotbalový klub a vždy s několika místy myslí i na nás. Tábor se bude s velkou pravděpodobností konat i příští
rok.

Přijďte s námi cvičit!
Cvičíme každý pátek 17.00 - 18.00 h v tělocvičnách Masarykovy ZŠ ul. Polesná

S pozdravem se na Vás těší cvičitelky
Petra Šebestová

Michaela Křelinová
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