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3,- Kč

Postup při odtahu vraků
Odbor majetku a investic přebírá „Seznam vraků“ od městské policie, která

je nejdříve vyhledá, potom podle evidence vozidel zkontroluje a odboru ma-
jetku a investic předává pod číslem jednacím souhrnně v seznamu, který obsa-
huje druh vozidla, barvu, SPZ , majitele a místo, kde vrak stojí, včetně pořízené
fotodokumentace. Ve většině případů jsou tyto vraky bez SPZ, a tudíž pro nás
i bez majitele.

Referentka odboru majetku a investic nechá vyvěsit tento seznam vraků
formou výzvy na úřední desku a případné zjištěné majitele obešle výzvou
k odstranění vraku. Tyto výzvy obsahují hlavně termín k odstranění vraku.
Tento termín je patnáctidenní.  Po uplynutí termínu z výzvy byly dosud vraky
z mimořádných důvodů, hlavně množících se stížností občanů na např. nedo-
statek parkovacích míst, olejové skvrny, znemožnění čištění ploch, vzhled obce
atd., odstraňovány a deponovány na náhradním pozemku.

Po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty ze zákona 13/1997, § 19 odst. 3,4, refe-
rentka kontaktuje firmu, s níž má ústní dohodu o odtahu vraků pro obec zdarma.

Pro lepší a včasnou informovanost majitelů vraků, bychom rádi zdokonalili
postup, a proto na každý nalezený vrak bude vylepena na sklo stejná výzva jako na
úřední desce a nových třech informačních tabulích.

Omlouváme se všem majitelům vraků, kterým tento zákonný postup způ-
sobil jakékoliv nepříjemnosti.

Jmenovitě prosíme pana Ladislava Holuba, bytem Žíšovská 1628, aby přijal
naši omluvu.

Ing. Přemysl Šafařík, vedoucí odboru
Kejhová Vladimíra, referentka

Odbor OMI
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Rada MČ Praha 21 na svém zasedání dne 7. 4. 2004 schvá-
lila usnesením č.540 na základě doporučení komise výchovně
vzdělávací granty níže uvedeným organizacím:

1. TJ Sokol Újezd nad Lesy 20 000,-
2. Rohožník Letňany Praha 10 000,-
3. FC Rohožník United 15 000,-
4. Maminy z újezdské roviny 25 000,-
5. Školní sportovní klub 39 000,-
6. Český rybářský svaz 25 000,-
7. Sdružení důchodců Újezd nad Lesy 12 000,-
8. Český zahrádkářský svaz  Újezd n.L. 22 000,-
9. Svaz tělesně postižených 12 000,-

10. Svaz postižených civiliz.chorobami 12 000,-
11. JUNÁK  „Douglaska“ 30 000,-
12. SK Újezd nad Lesy 20 000,-
13. FK Újezd nad Lesy 20 000,-
14. Zákl.kynologická organizace 15 000,-
15. Balet – Arabeska 18 000,-
16. Divadlo pod úrovní 5 000,-

300 000,-.Kč

Tato částka byla schválena v rozpočtu MČ Praha 21 na
rok 2004.

 Jitka Králová
grantové řízení

Výzva občanům Újezda nad Lesy
Upozorňujeme občany naší městské části,že firma Čermák a Hrachovec ukončí práce na stavbě vodovodu podél

komunikace 1/12 Praha – Kolín k 30. 6. 2004.
Občané, kteří mají zájem o provedení vodovodní přípojky na svůj pozemek mají možnost se spojit se

stavbyvedoucím stavby ing. Smolákem z firmy Č – H na tel. 602 653 283.
Ing. Tomáš Adam

odbor OMI

Akce „rostlinný odpad a štěpkování“
Navázali jsme na podzimní úklid a jak jsme slíbili, přista-

vili jsme pro vás stroj na štěpkování větví a samozřejmě kon-
tejnery na rostlinný odpad. Jsme rádi, že jste využili tuto
možnost a přinesli větvě na seštěpkování. O štěpky byl mezi
vámi také velký zájem. Tedy velké množství z větví se do-
stalo zpět na vaše zahrádky jako hnojivo. Zbytek byl uložen
a bude použit při výsadbě v parku Blatov.

Tak jako vždy i nyní se objevili  mezi námi tací, kteří opět
popletli rostlinný odpad. No uznejte sami sedací souprava
se opravdu  seštěpkovat nedá. Tento fakt je o to smutnější,
že kontejnery specielně na Rohožníku byly označeny ce-
dulkou „rostlinný odpad“. Také výzvu, aby se rostlinný odpad
vysypával z pytlů, mnozí ignorovali.

Celkově však můžeme zhodnotit tuto akci jako velmi
úspěšnou a jsme velice  rádi, že jste se jí s námi mohli zú-
častnit. Také bychom touto cestou chtěli poděkovat firmě,

která nám štěpkování pomohla zajistit, zvláště pak obsluze
stroje. Děkujeme také žákovi osmé třídy zdejší školy Da-
vidu Ustohalovi za vydatnou pomoc při štěpkování.

Při sběru rostlinného odpadu a štěpkování se opět spolu
sejdeme na podzim tohoto roku.

OŽPD – D. Slabochová, M. Nejtková
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Soukromě hospodařící rolník – zemědělský podnikatel

Takový zemědělský podnikatel se musí zaevidovat u pří-
slušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
V Praze je to ÚMČ Praha 1 - 22.

Než dojde k zaevidování výše uvedeného zemědělského
podnikatele, musí prokázat, zda splňuje odbornou způso-
bilost. Tedy prokázat získání příslušného vzdělání (viz. § 2f
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona 85/2004 Sb.) nebo prokázat
zemědělskou praxi v zemědělském podniku nejméně po dobu
5 let.

Který úřad je  příslušný ? Na který se obrátit ?  Dle
ust. zákona č. 85/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se
jedná o úřad obecní, obce s rozšířenou působností, v Praze
dle Statutu hl.m. Prahy  je to ÚMČ Praha 1 – 22 , na jehož
území se nachází místo podnikání (odkud podnikatel řídí
svoji podnikatelskou činnost) nebo kde má zeměd. podnikatel
sídlo. Dříve platný právní předpis určoval, že se soukromě
hospodařící rolník, nyní zemědělský podnikatel, evidoval
podle místa trvalého bydliště.

Z uvedeného vyplývá, že každý samostatně hospodařící
rolník evidovaný na ÚMČ Praha 21 (dle svého bydliště) musí
být po 1.5.2004 přeregistrován v souladu s novým zákonem.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chova-
telské činnosti anebo prodávající nezpracované rostlinné
a živočišné výrobky nepodléhá evidenci zemědělského pod-
nikatele podle tohoto zákona.

OŽPD – D. Slabochová

K 1.5.2004 dojde k významné změně v oblasti podnikání
v zemědělství. Tato změna se týká fyzické nebo právnické
osoby, dále jen zemědělský podnikatel, která hodlá pro-
vozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou
činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem
dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem
85/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a která, pokud
jde o osobu fyzickou, splňuje následující předpoklady:
- věk 18 let
- způsobilost k právním úkonům,  bezúhonnost,
- odbornou způsobilost,
- trvalý pobyt na území České republiky - nejedná-li se

o občana České republiky nebo o občana členského státu
Evropské unie, pohovorem před místně příslušným obec-
ním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základ-
ní znalost jazyka českého - nejedná-li se o občana České
republiky nebo o občana členského státu Evropské unie;
(základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba
tím, jestliže je schopna plynně a jazykově srozumitelně
reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím den-
ního života a podnikání, plynně přečíst určený běžný člá-
nek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho
obsah).

Splnění výše uvedených skutečností  u právnické osoby
musí prokázat její odpovědný zástupce, přičemž odpovědným
zástupcem pro účely tohoto zákona je fyzická osoba stano-
vená právnickou osobou, která odpovídá za řádný provoz
podnikání a která je v pracovněprávním vztahu k zeměděl-
skému podnikateli.

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na květen a červen 2004

Měsíc stanoviště datum druh kontejneru
zavezení

květen Žehušická x Měšínská 15. 5. velkoobjemový  odpad

Sudějovická x Holšická 15. 5. velkoobjemový odpad

Dědická x Ranská 29. 5. rostlinný odpad

Bělušická x Pilovská 29. 5. velkoobjemový odpad

červen Toušická (u spořitelny) 12. 6. rostlinný odpad

Rohožnická 12. 6. velkoobjemový odpad

Druhanická x Staroújezdská 26. 6. velkoobjemový  odpad

Hrádková x Svojšická 26. 6. rostlinný odpad

Předpokládaná hodina zavezení  po desáté hodině a odvoz kolem 14:00 hod.
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Co tedy do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla…

koberce, linolea, matrace,
                                    elektrotechnika – pračky, myčky, videa, počítače, rádia…

zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru  NEpatří?
Rozhodně NE : stavební odpad, suť

pneumatiky
lednice
autobaterie, barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady
odpad ze zahrady

OŽPD – M. Nejtková

RŮZNÉ

Svátek matek
Sbor pro občanské záležitosti společně z ČČK v Újezdě

nad Lesy připravují setkání důchodkyň u příležitosti Svátku
matek.

Oslava se uskuteční dne 9.května od 14.00 hod. v jídelně
školy v Polesné ulici.

Pohoštění a bohatý kulturní program bude spojen i s tom-
bolou.

K poslechu nám zahraje p. Bohumil Lhoták a p. Jaroslav
Vohaňka.

Srdečně jste zváni a těšíme se na Vás
SPOZ a ČČK

POZVÁNKA
Zajímá Vás Paříž? Máte možnost ji zhlédnout.
CK ADA – TOUR nabízí Sdružení důchodců možnost

zúčastnit se víkendového zájezdu do Paříže.
Termín: odjezd 17.6. v 19.45 hodin z Újezda a návrat 21.6.

v dopoledních hodinách opět do Újezda.
Cena 3 950,- Kč

V ceně zahrnuto: 2x ubytování v hotelu Premiére Classe
ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, doprava luxusním
autobusem ( WC, video, nápoje, klimatizace), průvodce, po-
jištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: vstupné do objektů, pojištění
léčebných výloh, lze připojistit přes CK

Program je k nahlédnutí ve vývěsní tabuli Sdružení dů-
chodců u MÚ.

Přihlášky přijímá paní Svátková, tel. 281972999 do 10.5.
2004.

SD – Svátková

Masarykova ZŠ pořádá tradiční sběr starého papíru,
letos ve dvou termínech:

Květen - úterý 18.5. 2004 od 7 do 8 hod
- středa 19.5. 2004 od 14 do 17 hod

Svázaný papír noste do dvora růžové školy.

Červen - pondělí 28.6.2004 od 7 do 8 hod
- úterý 29.6.2004 od 7 do 8 hod a

od 13 do 14 hod
V tomto termínu bude sběr organizován v budově v Po-

lesné, na rampě u jídelny.

Větší část finančního výtěžku věnujeme na uspořádání
oslav 70. výročí školy. Prosíme, podpořte nás.

Děkujeme, pracovníci ZŠ
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Oznámení
Poslední květnovou sobotu, 29.5.2004, se v Masarykově ZŠ (ul. Polesná) uskuteční již 6. ročník Zdravé školy. Program začne v 9:00

hod. a vy se můžete těšit na ochutnávku výborných salátů, zábavné dopoledne ve Školním klubu, sportovní aktivity v okolí školy a besedu
na téma škodlivost návykových látek.

Srdečně zveme rodiče, žáky a veřejnost z Újezda nad Lesy.

Tajemné cvičiště

Podobně jako paní jednatelku Zá-
kladní kynologické oranizace i mě
zaujal článek pana Jaroše týkající se
„psího poprasku“, kteréhosi nedělního
dopoledne v oblasti újezdského cvi-
čiště. Nutno dodat, že je v mnohém prav-
divý.

Paní jednatelka se podivuje nad tím,
jak se pisatel článku zbavuje povinnosti
zodpovídat za obsah toho, co píše.
Obratem ale zbavuje újezdské kynology
zodpovědnosti za to, co se tam děje
mimo oficielní hodiny. To je velmi
zvláštní přístup, zvlášť když cvičiště,
předpokládám, provozují újezdští ky-
nologové! Mají tam vylepenou firmu
(a jiná tam není). V denním tisku na-
bízejí pohlídání psů ve výcvikovém
areálu v případě dovolených a přitom

zodpovídají pouze za 6 hodin provozu
týdně!?

Nevím jaký je rozdíl mezi újezd-
skými kynology a těmi ostatními, kteří
se na cvičišti shlukují. Nevím, jaký
rozdíl je mezi tím, co se děje na cvičišti
a mimo. Snad jen to, že jedno je před
a druhé za plotem. I v oficielním ča-
sovém limitu středa a sobota od 15 do
18 hodin se cvičívá také na louce mimo
oplocený prostor. Proto patrně je louka
organizací udržovaná. Leckdy tam
zůstávají jakési plátěné pomůcky a vy-
tyčení i řadu dní. Mimo zmiňované
časové limity, dopoledne, přes den
a mnohdy v pozdních večerních hodi-
nách za umělého osvětlení, probíhá
výcvik také uvnitř oplocení i mimo.
Pokřik, štěkání, někdy i střelba zapadá
leckdy spíš do sféry akčních filmů, než

do jinak poklidného prostředí rybníka
a kousku lesa s „hrdým“ názvem: Lesní
čtvrť III.

Jestliže tohle všechno mají na svě-
domí chlapci od policie, klobouk dolů!
To z nich má pan ministr určitě radost.
Jestliže ne, pak tady bude patrně ještě
kdosi třetí, o kterém se neví. Nicméně
má klíče od objektu a v případě potřeby
může i rozsvítit celoplošné osvětlení.

Faktem zůstává i to, že cvičiště je
provozováno pravidelně dopoledne
v neděli i o státních svátcích. Letošní
Velikonoce nevyjímaje. Protože se to
děje i v tuto dobu, bývá to pro ty, kteří
bydlí v okolí, a ty, kteří tam chodí na
procházku, nepříjemné, rušivé a otravné.

O to víc překvapuje sdělení paní
jednatelky, že je to „neovlivnitelné“.

Viktor Walter
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Hrdinové mlčí
Je sice úžasné číst články lidí, a není

jich málo, kteří logicky a esteticky
zdůvodňují nesmyslnost stavby Lidl
(škoda, že většina takových nesedí v na-
šem zastupitelstvu), ale jejich názory
nejsou nic platné. Jakoby hrách na zeď
házel.

Je mně upřímně líto mnohaletého
úsilí pana Svobody, který, jak sám píše,
léta chránil pozemek „Lípa“ před
hloupými záměry jiných. Třeba tam
mohl stát desetipatrový panelák. To by
byla v tomhle místě také paráda.

Přišla nová doba, „kreativní“ lidé
a bác ho! Máme tady projekt, který, ač
zatím nestojí, už teď je nazýván stodo-
lou nebo bednou. Právem. Nápady
a různé vize o tom, že tato stavba bude

přirozeně sladěna se středem obce jsou
velmi mylné. Stačí se podívat v Hrdlo-
řezích. Tam už je naděleno. (Zatím se
nepodařilo zjistit, jestli budou, podobně
jako naše obec, stavět hned vedle napří-
klad Penny). To, že bude kvůli Lidlu
levnější rohlík u konkurence je v pří-
padě nádnárodní společnosti další ne-
smysl. A koneckonců argument o platbě
jakési roční částky (tuším 100 000 Kč),
která zůstane v obecní pokladně v pří-
padě, že bude Lidl postaven, není také
adekvátní tomu, za jakou cenu se to děje.

Je zvláštní, že čtyřicet let se dařilo
pozemek chránit. Až dnes v „době nové“
se nenajde síla, která by prohlásila:
„Jděte s tou ptákovinou do háje!“ a aktiv-
ně usilovala o to, aby tam stálo něco

hezkého, za co by se občané nemuseli
v budoucnu stydět. Místo toho se mluví
dokonce o hrdinství, že se to takhle
„dotáhlo do konce“. Oproti paneláku,
který už by se zvolna rozpadal, má
stavba Lidlu tu výhodu, že tady bude
strašit pěknou řádku let. Vlastně je škoda,
že se tam ten panelák tenkrát nepostavil.
Ve své době se hodně stavěly ve středu
obce. A bylo veselo a dávaly se metály.
Proč bychom nemohli dát i teď metál?
Metál „Nesmyslné bedny“. U filmu je
to tak, že když se dává plyšový lev za
nejhorší film roku, většinou o to není
zájem, hrdinové mlčí a k převzetí se
nedostavují. V našem případě věřím, že
by někdo přiběhl.

Viktor Walter

Toušická ulice jako konec světa
Toušická ulice končí v polích a pro několik málo

nepořádných obyvatel sídliště „Božkovna“ je to asi konec
světa, soudě podle toho, jak se chovají, co všechno dokáží
vyvézt jako odpad na konec této ulice nebo na pole. Jde-Ii
o dřevěné věci, tak ty se nechají spálit, horší je to s odpadem
nespalným.

Dne 24.3. 2004 ve večerních hodinách jeden pán z domu
čp.1995 vyvezl 10 koleček betonové směsi, která mu asi
zbyla, když si betonoval vjezd do garáže. Toušická ulice je
plná děr, tak jen stačilo betonovou směsí tyto díry zaplnit
a udělal by dobrý skutek. Ale vyvézt betonovou směs dru-
hému za plot je nerespektování sousedského soužití, ne-li
drzost. Dále vyvezl na pole asi 3 kolečka zeminy, proti čemuž
by se nemuselo nic namítat, kdyby jí rozhrábl, aby osení
mohlo růst, ale udělat na poli hromádky je nezodpovědné.

My starousedlíci Toušické ulice si dobře všímáme veške-
rého dění kolem nás. Toušická ulice byla až do roku 1967
obyčejná polní cesta. Kámen na zpevnění této ulice jsme
ručně lámali v dnes již zasypaném kamenolomu Na Skři-
vánku. To byly začátky zpevňování újezdských ulic z podnětu
p. E. Svobody, tehdejšího předsedy komise výstavby. Byla
to tvrdá práce o sobotách a nedělích a proto máme k této
ulici téměř rodinný vztah. Původně se Toušická ulice jme-
novala 24. V této ulici byly a jsou dodnes dobré sousedské
vztahy, které se projevují ve vzájemné výpomoci a spole-
čenské zábavě. Tradovalo se, že 24.ulice je jedna rodina.

Bude-Ii se komise OMI MÚ zajímat o tento případ, jsme
k dispozici podat o počínání pána z domu čp.1995 případné
svědectví.

V.Š.
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Toušická ulice - jáma.
Na rohu Toušické a Chotouchovské ulice stával hezký

rodinný domek, který během poslední doby vystřídal několik
majitelů. Nevíme, co který majitel s domkem zamýšlel, ale
skutečnost je taková, že dnes jde o zříceninu a velikou jámu
v létě plnou vody. Objekt připomíná jámu „Karel“ v menším
vydání. Po letošní zimě se oplocení objektu částečně rozpadlo
a částečně k zdemolování přispěli školáci. V odpoledních
hodinách se stává objekt jejich rejdištěm. Co bylo ještě trochu
k použití, zničili, do jámy naházeli stovky cihel, cihly dosud
vyrovnané používají jako výstup na střechu sousedního
domu, kde začali ze střechy strhávat tašky. Děti zde mohou
přijít k snadnému úrazu. Horší to bude v létě, až se jáma na-
plní vodou a spadne tam nějaké menší dítě, nebo v noci ne-
pozorný chodec.

Vzhledem k tomu, že neznáme majitele objektu, pova-
žujeme za vhodné na tuto situaci upozornit cestou Zpravo-
daje. Stačilo by objekt oplotit jako je oplocena jáma „Karel“
a byl by zamezen přístup do současného eldoráda školáků.

Doufáme, že příslušná komise MÚ zjistí majitele a nařídí
mu provést příslušná opatření, aby se předešlo případnému
úrazu.

V. Š.
(kontakt na autora v redakci)

Komunikace a doprava
Ulice v celé obci byly převážně z hli-

něné zeminy, případně škváry. V létě
byly prašné, v zimě pak rozblácené, plné
kolejí, v některých místech úplně nepří-
stupných navíc pokryté porosty a stro-
my, případně zahrádkami pěstitelů.
Dále sloužily jako skládky na odpadky,
hlavně popel, stavební suť apod. Někte-
ré ulice nebyly vůbec otevřeny ani za-
měřeny.

Jediná betonová byla státní silnice
z 30 let a pak byla vyasfaltována silnice
do Koloděj v 50 letech pro presidenta
Gottwalda. První asfaltová ulice byla
vytvořena brigádnickou prací v roce
1956. Byla to velká, ale i odvážná akce,
do které se zapojili všichni občané bez
rozdílu pohlaví a věku z ulic Třebětín-
ské, Chmelické až po Staroújezdskou
a části Toušické. Otevřeli jsme si malý
lom na Úvaláku za hájovnou a začali
jsme ručně lámat kámen, který byl již
od přírody dělen na hrubší štěrk.. Obec
nám půjčila auto na 5 t zvané „Fargo“
sklápěcí a později nám koupila drtě na
pohazování. Štěrk jsme nakládali na
auto ručně a pomocí sklápění ho pan
Junek roztahoval po ulici. Ženy a děti
pak štěrk zpracovaly pro válcování.
Předtím jsme ale odváželi přebytečnou
zem a hlavně popel, abychom snížili
Chmelickou ulici. Válec nám půjčil
MNV v Kyjích. Byl to muzejní stroj,

vyrobený za c.k. Rakouska – Uherska
a byl to jednoválec a zapaloval se na
doutnák. Dojel po vlastní ose až k nám
a pracoval úplně spolehlivě. Pracovalo
se v sobotu po příchodu z práce a v ne-
děli dopoledne od jara do podzimu.
Celá akce mohla mít úspěch, protože
jsme měli k dispozici distributor na po-
střik asfaltem, se kterým jezdil pan
Fuchs a zároveň obstarával postřikovou
emulsi. Za distributorem jsme ručně
pohazovali drť a po druhém pak ka-
menný prach. Akci jsme zdárně dokon-
čili i přes klesající morálku..

Tato úspěšná akce nás vedla k myšlen-
ce získat takové mechanismy, abychom
mohli budovat komunikace sami. To-
hoto úkolu se ujali pan St. Rathouský
a V. Šikaně, kteří vytvořili ve skladu
MNV i školy mechanizační základnu.
Získali jsme traktor Zetor, sklápěcí
vlečňák, malý vlečňák, silniční válec 10
tun Škoda a nakladač, většinou převo-
dem kmen. jmění. Vyžadovalo to ale
pečlivou údržbu. Traktor sloužil neu-
stále a pan Adamovský s panem Mo-
ravcem naváželi i betonové dlaždice až
z Všechrom. V polovině 60.let jsme
zajistili odstřel lomu v Květnici, celkem
10 000 m3 kamene. Polovina připadla
na naše komunikace zdarma, druhá část
MNV Sibřina jako lomový kámen. Vy-
užili jsme ochoty občanů vypůjčit si

nákladní auta u svých zaměstnavatelů,
a tak pod bagrem jezdilo až deset sklá-
pěček.. Největším problémem bylo za-
jistit autobagr. Po dlouhém přesvědčo-
vání nám pomohli bratří Vodičkové ze
Šestajovic. Nechtěli a báli se, ale nakonec
po sobotách a nedělích kámen naložili.
Občané si vybudovali ulici Šaldovskou,
Sulovickou a část Dědické a upravili
další místa. S bagrem to dopadlo tak,
že dobrá duše bagristy udala a byl
z toho soud. Naštěstí byla soudkyně
rozumná, a tak se dala na naše naléhání
o potřebě pro NV přesvědčit tak, že
požádala žalobce n.p., který byl ma-
jitelem bagru, aby stáhl žalobu. Bagristi
dostali pak v podniku 2000 Kč pokuty,
kterou jsme jim uhradili.

Později jsme začali získávat finanční
prostředky na údržbu, a tak nám začal
pomáhat pan Sikač se zajišťováním
a dovozem štěrků z Klecan a ze Zbraslavi.
Před tím zajistil ze své známosti
tehdejší předseda Ludvík Pravda zbý-
vající Staroklánovickou ulici včetně
otočky autobusů.

Následně jsme použili štěrky a drtě
na další asfaltové ulice, které vznikaly
díky naší mechanizaci a panu Fuchsovi,
který zajišťoval levně postřikový ma-
teriál, a sám vše dělal vždy zdarma, hlav-
ně pak díky brigádnické práci občanů,
kteří ručně pohazovali drtě, které byly
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pečlivě rozvezeny podél ulice, kupř. ve
Velimské ul. a dalších. Nebyl to nejlepší
způsob, ale kde měli zájem, bylo jim
vyhověno.

Počátkem 70.let nám pomohl pan Si-
kač získat ke spolupráci n.p. Silnice
KNV Praha, se kterým jsme pak pra-
covali až do roku 1988. Spolupráce spo-
čívala v tom, že jsme naváželi štěrky,
které jsme pak dodavateli prodali na
úpravu silnic.

Vedoucím provozu tam byl Ing. Plu-
hař, který měl pro nás velké pochopení,
hlavně pokud se týkalo peněz a opož-
děného placení. Vždy vyhotovil faktury
na částky , které jsme mohli uhradit,
zbytek jsme zůstali dlužni. Později si
Silnice navážely štěrky samy z vlastních
lomů a zavážely skládku u rybníka na
Blatově a v Pilovské ulici. Každý rok
jsme požadovali finance na údržbu, až
jsme postupem let získali 0,5 – 0,7 mil
Kč, později i na akce Z 1 mil i více.
Dluhy jsme uhrazovali zásluhou paní
Dvořákové, pracovnice ONV, která
zajišťovala finanční prostředky na akce
Z a uměla získat i přebytky NVP na
konci roku. Spolupráce s n.p. Silnice
trvala 18 let do doby, kdy byla doasfal-
tována poslední ulice. V plánu tohoto
podniku se stamilionovými zakázkami
jsme byli jako mraveneček, přesto se
k nám chovali vždy dobře. V 70.letech
požadoval pan dr. Svátek vybudovat
spojovací uličku mezi ulicí Polesnou
a fotbalovým hřištěm, umístěnou za
domy podél státní silnice. Tak by se
umožnil přístup ke všem domům. Sil-
nice navezly na uličku štěrk, který ihned
upravily pro následný postřik. Na stíž-
nost jedné zde bydlící majitelky u lesů
došlo ze strany pana ing. Síbka k zá-
kazu dokončení, protože se jedná
o lesní půdu a hned vyhrožoval stížností
prokurátorovi. Zavolal jsem ing. Plu-
haře a ten vyřešil situaci tak, že ráno
nastoupili pracovníci Silnic a doslova
silnici zlikvidovali tak, že tam nebyl ani
kamínek. Následně jsem ale musel
dokazovat a zodpovídat MV KSČ, kde
byl ing. Síbek členem, nezodpovědnou
práci a utrácení peněz. Výsledek byl
takový, že Silnice napsaly MV KSČ, že

práce provedly zdarma vzhledem
k dobrým vztahům k MNV. Po čase
jsme zjistili, že tato ulice není lesem
a patří MNV. Myslím, že zásluhou
pracovníků n.p. Silnice bylo velmi po-
moženo naší obci při vybudování 40 km
místních komunikací. Některé byly za
ta léta tak poničené, že byl povrch znovu
obnovován. Byli jsme často kritizováni
za budování lehkých vozovek, které
však při budování inženýrských sítí
byly snadno rozebíratelné. Opravy po
výkopech jsme se snažili pokrývat
balenou drtí, velmi drahou. Tyto opravy
prováděli, Pražské komunikace a hlavně
pracovníci Plynáren v čele s panem
Valentinem.

Při zřizování některých ulic bylo nutné
kácet vzrostlé stromy z původního lesa
jako v ulici Hrádkové nebo Holické,
vytrhávat pařezy a křoviny. Silnice nám
pomáhaly s odvážením výkopových
materiálů z jiných akcí umístěných „na
plácku“ o objemu 1 500m3 na skládku
Svazarmu v Úvalech, hlavně pozůstat-
ků po Průmstavu Pardubice.

Do roku 1974 zajišťovala komise ve
spolupráci a ČSAD a ČSD projed-
návání jízdních řádů, systém dopravy
apod. Postupně byly zřizovány auto-
busové stanice na st. silnici, včetně
čekáren na Blatově a Plácku, které si
občané postavili svépomocí. Postupně
pak vybudoval p. Štverák v akci Z další
skleněné čekárny. Pro zlepšení dopravy
byly upraveny otáčka u nádraží s poz-
dějším vyasfaltováním a zaskleným
přístřeškem a otáčka na Rohožníku,
která byla později přebudována a roz-
šířena. Pro řidiče DP zde KV postavila
buňku, napojenou na inž. sítě, aby slou-
žila jejich potřebám.

Ke komunikacím a k dopravě patří
i označování ulic. První změna nastala
v obci roku 1956, kdy po sloučení obce
Újezd nad Lesy a Novou Sibřinou bylo
nutné přejmenovat ulice. Byl jsem tímto
úkolem pověřen coby aktivista tehdejší
komise MH. Požádal jsem kulturní
a školskou komisi o vypracování se-
znamu vhodných jmen. V tu dobu po-
chopitelně seznam začínal Marxem
přes Gottwalda, ale končil tak, že přešel

na české spisovatele. Vytvořil jsem na
tu dobu revoluční, ale praktický seznam
názvů tak , že jsem vypustil od začátku
38 jmen a nahradil je čísly. Všechny
ulice souběžné se st. silnicí dostaly
jména spisovatelů, zatímco všechny
kolmé byly označeny čísly 1 – 38.
Směrem od Prahy vlevo byla lichá čísla,
vpravo pak sudá. Seznam byl po delším
váhání nakonec MNV přijat a názvy
platily 20let bez jakýchkoliv změn. Vý-
jimku tvořily pouze názvy ulic 5. květ-
na,Klánovická a Kolodějská.

V roce 1976, kdy obec patřila již pod
Prahu, požadovalo NVP novou úpravu
názvů ulic, tak aby nebylo zachováno
číslování.

Ujal jsem se tohoto úkolu znovu po
20 letech, abych provedl přejmenování
ulic podle přání pražské administrativy.
Byly nám doporučeny k použití názvy
obcí okresů Kolín a Čáslav s příp. roz-
šířením dalších okresů. Zvolil jsem sys-
tém, který rozdělil obce na určité oblasti
a v nich pak byly názvy ulic voleny po-
dle stejného začátečního písmene, a to
na kolmé nebo souběžné se st. silnicí.
Ty pak byly seřazeny podle abecedy od
severu k jihu a od západu k východu.
Největší problém byl s Rohožníkem,
který nebyl úplně dokončen. Abych
zachoval směrovost některých ulic,
dostaly názvy jako Staroklánovická,
Zaříčanská, podle obce Zaříčany, No-
vosibřinská podle názvu dřívější obce
ap. Celkem bylo vytvořeno 112 názvů
ulic, které se nevyskytovaly na celém
území hl. města vč.obcí, které byly ku
Praze přičleněny a které nejsou tzv.
„souzvučné“, což znamená, aby při vy-
slovení nezněly stejně jako jiná podob-
ná ulice. Umělé názvy jsou ul. Pilovská
a Polesná. Nebyla to jednoduchá práce,
a tak včetně posuzování s odborníky hl.
města si vyžádala celý rok.

Následně po určení počtu uličních
ukazatelů, magistrát tyto zajistil a po
vyvěšení vstoupily názvy v platnost.

Domnívám se, že tyto názvy nikdo
nemusí měnit ani za sto let, i když byly
vytvořeny před 20 lety v době norma-
lizace.

Svoboda
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Emoce kolem moce

čili
Pozdvižení kvůli přechýlení

aneb
Jak zprznit paní Kawasaki.

Podnětem k následujícím úvahám byl nepříliš zdařilý
pořad z dílny ostravské televize, který se zabýval stížnostmi
zvláštního druhu nemnohých žen,jejichž příjmení končí na
–ová, a tak prozrazuje pohlaví dotyčné. Autor si pro reklamu
v časopise TV-revue vybral příjmení uvedené v nadpise
a ze snahy zprznit dotyčnou obvinil český jazyk.

Provdá-li se Češka za Japonce, dostane se především do
submisivního postavení ( jak říká Dr. Plzák), neboť úkolem
manželky v této zemi je pečovat o blaho svého muže. Přijede-
li do Čech, nebude koncovka prvním pokusem o její zprznění
– v Japonsku bude její jméno psáno v jedné ze tří japonských
abeced. Za předpokladu, že bude náležet ke vzdělané třídě,
bude se psán písmem „kanji“, které pro jméno Kawasaki má
dva znaky ( to vše za předpokladu, že jde o jméno města na
jih od Tókya ) ěŤč. První znak znamená „řeka“, druhý je
„výběžek“. Takových znaků zná japonština kolem 8 tisíc.
První zprznění může potkat nositelku tohoto jména
přepsáním do běžnější abecedy slabikové, která se jmenuje
„hiragana“ a je jednodušší – pak by Kawasaki bylo pouze
‚©‚í‚ł‚«.

Doprznit by bylo možno ještě přepisem do „katakany“,
nejjednodušší abecedy, kterou se tisknou noviny a píší cizí
jména.

Pozorný čtenář si jistě všiml, že potichu došlo k nejhor-
šímu zprznění – přepisem latinkou (které Japonci říkají

„romanji“). Vymyslel to pan Hepburn a podle něj se toto
prznění jmenuje. Je zřejmé, že pro paní Kawasakiovou je ta
potupná koncovka už zanedbatelná.

Televizní pořad se ještě vyznamenal tvrzením, z úst mo-
derátora Rudolfa Křesťana zvláště sugestivním, že příjmení
je soukromým majetkem dotyčné osoby a že si s ním může
dělat co chce. To je ovšem tvrzení mylné, pošetilé a nazvat
autora správným jménem zavání soudním procesem. Příjmení
je jedním ze znaků identity, česky totožnosti, který vedle
obrazu osoby a otisků prstů se užívá od vybírání peněz až po
problémy kriminalistické. V současné době často zmiňovaná
identifikace pomocí DNA je ve srovnání s příjmením velice
nákladná a náročná na obsluhu.

Slovanské jazyky mohou s výhodou vyznačit pohlaví
a některé dokonce dát najevo, zda dotyčná je provdána, či
nikoli. To je ale trnem v oku uživatelům jazyků, které tuto
možnost nemají. Je veselé, když televizní moderátor, jinak
ten z nejoblíbenějších, oslovuje Norku (původem z Čech)
paní Jenssen, bez –ová, snad aby zdůraznil, že to jméno
znamená „syn“. Připomíná to titulek známé veselohry. Ve
vědecké literatuře, kde je jméno autora velice důležitým
znakem, je pohlaví šifrováno křestním jménem. A tak se
stává, že autor uvádí, že data o hladinách energie elektronů
má od pana Moora, přestože na titulním listě je u dotyčného
„Charlotta“. Ještě trapnější je, když muž jde na letiště přivítat
hosta, z něhož se vyklube žena. Ale co když je to „Yukichi“
nebo „Harumi“ ? Pak je nutno se zeptat.

Při přechodu z jedné kulturní oblasti do druhé je spo-
lehlivější brát ohled na gramatická pravidla jazyka, do něhož
převádíme. Vynechávat koncovky pro češtinu charakteris-
tické je tak netaktní, jako psát v Čechách Puškina azbukou.
Čeština ještě nikoho nezprznila, nedopusťme, aby kdokoli
prznil češtinu.

L. Jenšovský

Medvídkům k uvážení

G.B.Shaw, protože byl Ir, dělal si
z Angličanů legraci, kde mohl. A tak
napsal v úvodu ke své hře „Pygma-
lion“, známé nyní spíše jako „My fair
lady“, v předmluvě „Angličané komolí
svou řeč, a této výslovnosti učí své
děli“.

Angličané na něj vyzráli a svou vý-
slovnost kodifikovali tím, že za správ-
nou považují výslovnost hlasatele BBC
(příp.televize). Děsivá je představa, že
by to mohlo platit u nás.

V roztomilé reportáži o ještě rozto-

milejších třech medvědech, které jejich
chovatel Chaloupek dokázal umístit ně-
kde u Berouna v kousku lesa, vynalezl
televizní hlasatel podstatné jméno
„medvědárium“ (tady mi to počítačový
gramatik podtrhl!). Co se mu nelíbilo ?

Koncovka „ –árium “ ( podtrženo ),
je nečeská, původem latinská a lze ji
kombinovat opět jen s kmeny latin-
skými. A tak máme akvárium, terárium,
vivárium, kolumbárium, solárium i del-
finárium (počitač spokojen). Ústupkem
češtině jsou dlouhé hlásky „-á“, případ-
ně „k“ místo „c“ a „f“ místo „ph“. Koho
by napadlo podle svrchu napadeného

vzoru psát obdobně „kočkárium“ a místo
obory s jeleny „jelenárium“.

Čeština umí s názvy zvířat smyslu-
plně zacházet – viz lokality jako Srní,
Horní Jelení, nebo chovná zařízení jako
psinec, vepřinec, exkrementy jako sle-
pičinec, kravinec  a pro lidské počínání
konina, nebo kravina. Budou-li medvíd-
ci trvat na –áriu, pak to musí být nutně
„ursárium“ ( počítač se vzteká ).

Medvědiště podle vzoru mraveniště
by se muselo asi vžít, ale co nám vadí
na Medvědím kopci, Medvědím háji,
Medvědí hůrce ? Medvídci, uvažujte,
ale nekoukejte na televizi !

L. Jenšovský

Jak si zpříjemnit stresující styl života…
Život ubíhá  neskutečně rychle. Vysoké pracovní napětí si vybírá svou daň. Bolavé svaly a klouby, ztráta kondice. Rodinný

život je často odsunut na vedlejší kolej. Pravidelný pobyt v relaxačním centru dokáže alespoň částečně odstranit to, co
napáchal stresující styl života.

Představte si půlhodinku nicnedělání: sedíte v pohodlném křesílku v báječně teplé vodě, vaše svaly se přímo rozplývají
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pod vlivem nejrůznějších proudů vody a bublinek vzduchu, hlava klesá na měkký polštářek a celým tělem se rozlévá pocit
klidu a úlevy...

Hydroterapie
Podstatou pozitivních účinků hydroterapie je vztlak vody, její optimální teplota kolem  37 °C a cílené proudění. Hydroterapie

posiluje krevní oběh, snižuje krevní tlak, uvolňuje svaly a stimuluje imunitní systém. Prospěšně působí na psychiku člověka:
odbourává úzkost, napětí i deprese. Při relaxaci ve vířivé vaně uvolňuje mozek tzv. endorfiny, které tiší bolest, působí
celkově relaxačně a navozuje dobrou náladu. Pobyt ve vaně pomáhá při rehabilitaci po zranění a působí preventivně-zvyšuje
obranyschopnost organismu, zlepšuje kondici a pohyblivost. Zvyšuje se kardiovaskulární vytrvalost a psychomotorické
schopnosti.

Sauna
Saunování má především výborný preventivní účinek. Pravidelné saunování zvyšuje odolnost organismu proti běžným

onemocněním horních cest dýchacích, povzbuzuje  a vylaďuje nervové i hormonální funkce organismu a pomáhá orgánům
při intenzivním pocení zbavovat se ve zvýšené míře zplodin látkové přeměny. Z léčebného hlediska má sauna podpůrný
význam. Je známo využívání aromaterapie – při léčbě horních cest dýchacích, při poruchách pohybového ústrojí, při nespavosti.
Sauna se využívá k prohřátí kloubů u některých ortopedických diagnoz a při některých klimakterických potížích.

Komu prospěje?
Sauna je doporučována pro zdravé osoby, u nichž nebyly zjištěny známky nějakého závažného onemocnění. V případě

nemocí návštěvu sauny  konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Do sauny se sníženou teplotou mohou jít i malé děti
a pravidelné saunování jim může pomoci od pravidelně se opakujících problémů horních cest dýchacích a posílit obra-
nyschopnost jejich organismu.

Zhubneme?
Následující řádky zklamou ty, kteří si myslí,že saunováním zhubnou. Pravda je, že se při saunování během ˝ hodiny ztratí

500g vody. Saunování pomůže i k lepšímu rozpoložení vody v organismu, což snižuje např.otoky u lidí s nadváhou, když
mizí voda z tukových tkání.  Ale nahromaděné tukové zásoby nezmizí a vodu po saunové lázni rychle doplníme.

Kdy jít do sauny?
Optimální dobou saunování je podvečer, aby po saunové lázni mohl následovat spánek a nejdříve 2 hodiny po konzumaci

posledního jídla.

Dokonalá péče o tělo
Dopřejte si celkovou masáž těla, která je určena ke zlepšení zdravotního stavu, k posílení organizmu zanedbaného

nedostatkem pohybové činnosti i dalšími zdravotně negativními vlivy. Mechanický účinek masáže spočívá v podpoře návratu
žilní krve a mízy z periferie do oběhového centra. Dojde k posílení krevního oběhu, uvolnění svalstva, prokrvení a regeneraci
pokožky. Masážní prostředky s přírodními oleji z rostlin pomáhají působí aromaterapeuticky i na vaši mysl.

Pro koho je relaxace ?
Pro každého, kdo si váží svého života a snaží se pravidelně pečovat o svoje tělo, jak pohybem, tak i následnou regenerací.

Relaxovat lze společně s partnerem nebo rodinou či individuálně. Záleží jen na nás, jak se budeme cítit v budoucnosti a zda
jsme se již dnes staráme o zdraví své i svých dětí.

Za Relaxační centrum TopResort
Irena Košutová

V pátek 2. dubna 2004 se naše
základní škola úderem 18. hodiny pro-
měnila v pohádkový zámek.

Ze tříd se staly komnaty, z chodeb
louky a to vše proto,že učitelé a žáci
1. stupně  se rozhodli uskutečnit tzv.
„Nultý ročník Noci s Andersenem“.

Připojili jsme se k desítkám škol

NOC S ANDERSENEM

a knihoven a Mezinárodní den dětské
knihy jsme oslavili přímo ve škole.

Vše začalo slavnostním otevřením
vstupní brány samotným panem králem
(ředitelem Divadla pod úrovní panem
Šubrtem) a vystoupením skupiny Mu-
sica per Bambini.

Potom všechny příchozí přivítal král
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s královnou a pozvali je na divadelní
představení, soutěže, prodej dětských
knih paní Taitlové, čtení pohádek, po-
vídání s loutkami s paní Krupanskou
i internetové propojení naší školy s ostat-
ními místy republiky, kde trávili další
kamarádi pohádkovou noc.

Ve 21 hodin jsme se při zvonění krále

a královny na pohádkové zvony rozlou-
čili s rodiči. Rozestlali jsme spacáky
a večer zakončili nočním divadelním před-
stavením divadelního souboru pana Šubrta
a písničkami na dobrou noc. Dobrou
noc nám přišel popřát i čaroděj Rumbu-
rak v podání našeho pana ředitele Kurky.

Paní učitelky si odvedly všechny sta-

tečné „spáče“ do svých tříd a potom už
následovalo čtení pohádek až do úpl-
ného usnutí..

Ráno jsme všichni společně znovu
proměnili pohádkový zámek ve školu
a plni dojmů se rozešli domů.

Někteří napsali dopis panu Anderse-
novi a celou akci zhodnotili….

Moc se mi to líbilo. Změnila bych jak tady byli ty počítače
tak abychom mohli komunikovat i s jinými dětmi třeba ze
Švédská atd…… Moc se mi líbilo divadlo o Okasénovi
a Nikoletě. Moc jsem se při této pohádce smála. Chtěla by
sem tady ještě jednou spát.

Líbilo se mi to překvapení v divadle a spaní tady. Chtěla
bych změnit to že bysme mohli být vzhůru déle a hrát nějaké
hry. Nemuseli bysme ráno chodit tak brzy domů.

Nejvíc se mi líbilo spaní ve spacáku a pom se mi líbilo
divadlo o princezně koloběžce. A taky všechny soutěže
i prohlídka knížek.

Líbilo se mi představení Princezna Koloběžka první které
hrála 5.B. A líbilo se mi také předsavení Kocour v botách.
A koupil jsem si tady knížku Ferda mravenec moc se mi tady
líbilo.

III.A    Jiří Kanis

Noc s Andersenem se mi velice líbila a ze všeho nejvíce
mě zaujal kouzelník a také spaní ve spacáku se spolužáky ve
třídě a čtení pohádek od naší paní učitelky. Těším se už na
příští  rok, až se bude opět konat pohádková noc s Ander-
senem.                                                Linda Jánošková III.A

Moc se mi líbila modrá komnata. Přála bych si, aby příští
rok byla zase „Noc s Andersenem“. Také se mi líbilo divadlo
o královně Koloběžce I. a o prasátkách a různé soutěže. A to
je všechno.  Katka B.

Noc s Andersenem se mi líbila. Měli jsme divadelní před-
stavení. Bylo hezké ale dlouhé. Po představení jsme šli do
třídy tady nám paní učitelka četla pohádky do půl jedné
v noci. Přišel nám číst i pan Šubrt ředitel divadla.

Jan Hořenín

Noc s Andersenem se mi líbila ze všeho nejvíc co tady ve
škole bylo. A spaní ve třídě a čtení pohádek to se mi také
moc líbilo. Líbili se mi všechny divadla až na to večerní pro-
tože bylo moc dlouhé. Líbilo se mi také, jak jsme měli napsat
svoji vlastní pohádku. Nelíbilo se mi že jsme četli tak málo
pohádek a tak bych chtěl abychom jich četli víc. Chtěl bych
abychom měli vyzdobenou třídu.

Mě se líbil král a královna. Pak ta pohádka. Mi jsme si
lehly a pořád jsme šustily spacákama tak nám paní učitelka
přečetla jen 2 řádky. Pak nám bylo vedro.

Tereza Douchová IV. B.
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NOC S ANDERSENEM
Moc se mi to líbylo, ale nelýbilo že bylo málo her. Moc

sem se těšil na spaní. Ale mohlo by to být delší. Aš na to že
sme šli spát brzo. Abylo to hezké. Prosím udělejteto příští
rok zase. Děkuju.

Stejskal Vojtěch

Mně se líbili hry, i noc s Andrzenem. Líbilo se mi tam
všechno. Nic bi sem nechtěla ubrat ani přibrat. Bilo to akorát.

Lucie Brzáková

………a protože se Noc s Andersenem líbila a všechny děti
by rády za rok vše zopakovaly,domluvili jsme se s panem
Jiřím Šubrtem, že ve spolupráci, která měla úspěch, budeme
pokračovat.
Za rok tedy opět začarujeme naši školu na pohádkový zámek.
Přijďte se podívat….!

Za paní učitelky a vychovatelky              Šárka Daušová

Velký dík patří cukrárně „U Berušky“ za sponzorský dar.
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Noc s Andersenem
To bylo tak. Děti přišly domů a oznámily rodičům, že

budou spát z pátku 2. dubna na sobotu ve škole. Všichni se
divili. Že by školáci zde dobrovolně zůstali, se jim zdálo
poněkud nepravděpodobné. To ale ještě netušili, že zde bude
Noc s Andersenem. Noc plná překvapení, her, předčítání
pohádek a divadla…

18:00 – Tísníme se ve vstupní hale. Nikdo totiž nechce
přijít o vystoupení Bambini di Praga.  Následuje příchod
paní královny Daušové a jejího chotě Veličenstva Šubrta.
Děti je se  zatajeným dechem pozorují a naslouchají, aby
jim nic neuteklo. Po tomto přijetí se děti rozprchnou do všech
koutů školy. Někdo dal přednost čtení pohádek, jiný se
připravoval na večerní vystoupení v divadle.

Také jsem si nemohla nechat ujít příležitost vyfotit se
s Jeho Výsostí.

Při předčítání pohádek se děti určitě nenudily. Pohádky
v podání pana krále totiž byly výjimečné.

Někdo si v předem připravených třídách zahrál hry s ma-
lými míčky, někdo dal přednost kreslení.

19:00 – Všichni se spěchají do divadla, kde začíná vystou-
pení žáků z páté třídy. Připravili si pro nás Princeznu Kolo-
běžku I. Představení se mi moc líbilo, žáci měli správné ko-
mentáře. Jde vidět, že se museli připravovat asi dlouho, protože
odvedli skvělý výkon a potlesk v divadle to jen potvrdil.

Po představení rodiče odcházeli domů a my jsme si začali
ve třídách připravovat spacáky. To trvalo jen chvíli, pak ná-
sledovalo překvapení – vystoupení členů Divadla pod úrovní.

Tito „spáči“ rozhodně unavení nejsou…

21:00 – Začíná divadlo. Po divadle následuje zpívání a také
se na nás přichází podívat KK (kouzelník Kurka). Některé
menší děti neví, o koho jde, ale po chvilce jim to dojde.
Popřejí nám se členy divadla dobrou noc, takže nám nebrání
nic, abychom šli na kutě. Chystáme se, čistíme zuby, a kdo
chce, předčítá nám pohádky. Všichni jsme ale dost unavení,
takže po chvíli usínáme…

Všichni si po ránu balí své věci. A po úklidu následují
hry. Jupííí!
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7:00 I když jsme ještě ospalí, pomalu vylézáme z našich

teplých „brlohů“ a jdeme se upravit. Balení jde docela rychle.
Přemýšlím, jak si zkrátit čas, než půjdeme domů. Zahrajeme
si nějakou hru, jasně! Hned zrána se průběžně hrála šibenice,
ale to jsem ještě byla ospalá,  hrálo ji jen pár ranních ptáčat.
To by chtělo něco, co všichni znají a přitom se to tak často
nehraje, není to nudné… Mám to! Zahrajeme si Pálí vám to?
Tato hra nás dokonale zabaví. Následuje ještě Kufr a hurá
domů.

A jaké máme vzpomínky? Inu, různé. Někdo bude vzpo-
mínat na divadlo, někdo na noc se svými spolužáky. Pak se
bude moci pochlubit dětem z jiných škol, že byl ve škole i
v sobotu. Také dárečky (keramická hvězda a obrázek) nám
budou připomínat ty krásné chvíle, kdy jsme se mohli přenést
do pohádky za princeznami a princi, kdy jsme mohli jen tak
bezstarostně snít…

Veronika Valentová

Pohádkový les 2004
Přehlídka pohádek konaná v Újezdě n/L.

Ve středu 31.3. se prostory Masarykovy ZŠ na čtyři dny proměnily v Pohádkový les. Akce konaná v rámci POPADu
( Pražské Oblastní Přehlídky Amatérských Divadel ) byla určena především dětem. Z učeben se staly magické komnaty
a ze žáků prvního stupně porotci, hodnotící výkony jednotlivých divadelních souborů.

Otevřely se magické komnaty, ve
kterých se četly pohádky, hrálo se, sou-
těžilo a tancovalo. Na chodbách bylo
opravdu rušno. V osm hodin se rodiče
s dětmi rozloučili a škola patřila již jen
dětem. Na závěr pátečního večera bylo
připraveno noční překvapení – hra „Au-
cassin a Nicolette“. Poté si postupně
všichni ustlali ve třídách. Společně se
zazpívalo na dobrou noc a rychle do
hajan.

Bylo nebylo…
Tedy spíše bylo. A bylo toho oprav-

du nemálo. Ve středu v jedenáct hodin
děti poprvé usedly na sedadla Divadla
pod úrovní a první z pěti divadelních
souborů mohl začít. A nasadil laťku
vysoko. Dětské publikum bylo až ne-
uvěřitelně komunikativní. Když se
Kocour v botách otázal „Nevidíte tu,
děti, králíka?“ děti začaly hystericky
křičet „Vpravo, vpravo!“ a stejné nad-
šení a úsměv jim vydržely po celou
dobu představení. Čtvrtku velel Janek
s Cecilkou pronásledovaní zlomyslným
čarodějem. A jak to tak v pohádkách
bývá, dobro zvítězilo a zlo bylo pora-
ženo s pomocí krásné víly a vodníka
z nedalekého rybníka.

Pokračování zápolení dobra se
zlem…

Pátek byl vrcholem celého Pohádko-
vého lesa, který pokračoval až do dal-
šího dne. Po dopoledním novodobém
ztvárnění Romea a Julie od divadelního
souboru z Turnova ředitel Divadla pod
úrovní Jiří Šubrt a paní učitelka tamější
základní školy Šárka Daušová, coby
král a královna, zahájili Noc s Anderse-
nem.

A žili šťastně…
V sobotu dopoledne děti zhlédly po-

slední dvě představení o baculaté prin-
cezně a jedné nevěstě, která nenašla
zalíbení ve zlém čaroději. Potom se ko-
nečně mohlo konat závěrečné hlasování.
Každý dostal za úkol seřadit představe-
ní od jedničky do pětky a ohodnotit
nejlepší herecké výkony. Ale i po tak
těžkém úkolu, jakým je právě hodno-
cení, nebyl na dětských porotcích vidět

nejmenší náznak únavy. Zatímco se
sčítaly hlasy, děti byly doslova k neu-
držení. Válení sudů po šikmé plošině,
nebo hopsání po sedačkách patřilo ná-
sledující půlhodinu k té lepší zábavě.

Na shledanou za rok!
Asi nikdo nečekal, že by se dětská

porota mohla ve výsledcích shodnout
s porotou odbornou. Ocenění těm nej-
lepším byla rozdána a doporučení na
další přehlídky téměř odeslána. A na
závěr ředitel divadla pan Jiří Šubrt
a místostarosta MČ Praha 21 pan Pavel
Švejnoha  pozvali všechny přítomné na
další přehlídku, která se bude konat
v příštím roce. Veříme tomu, že se tato
přehlídka Pohádkový les stane tradicí
a že bude vždy spojována s Újezdem
nad Lesy.
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Nakonec se sluší poděkovat všem, kteří se na realizaci této akce podíleli a mezi něž patří kolektiv místní cukrárny U Berušky.

Podívejte se na některé reakce dětské poroty na některá předvedená představení:

ROMEO A JULIE

- Dobře zahráli, jak se bodali nožema
- Parisovo machrování – dobré
- na konci už to nebylo tak napínavý
- dobře hráli opilce
- celkem komedie
- kostýmy jsou krásně zkomplikované
- hudba určeně vyjadřuje gesta
- mnoho násilí
- kostýmy nic moc
- pěkná rvačka a pěkný holky

- velmi dramatické a velmi nudné, velmi milostné a velmi
bolestné

O MLYNÁŘOVI JANKOVI A CECILCE ZE ZÁMKU

-    příběh pro střední věk
-    mohla tam být veselka
-    princezna by mohla být mladší

KOCOUR V BOTÁCH

- herci do toho dali i něco ze sebe
- mělo tam být víc mužů
- líbilo se tak akorát

ZAHRÁDKA V KVĚTNU
Jaro před nadcházejícím létem vrcholí, dny se prodlužují,

zahrada se stává místem plným ruchu a za slunných teplých
dní je místem odpočinku.

Jako dítě se člověk učí rychle: Když kvetou šeříky, je Den
matek! To je však jen jeden důvod, proč bychom měli v za-
hrádkách tyto nádherně kvetoucí keře pěstovat. Tím dalším
důvodem je jejich nezaměnitelná vůně a barva. Šeřík je sym-
bolem jara, a protože snáší i znečištěné ovzduší, může se
použít také na kvetoucí živé ploty. V předjaří a během léta
keře přihnojíme, podpoříme tím kvetení i růst. Odkvetlé
květenství odstraníme.

V dnešní době jsou okolo domů většinou malé zahrádky,
které chceme mít také pěkně kvetoucí. K tomu nám dobře
poslouží nádoby, kterých je v obchodech velký výběr. Tyto
minizahrádky rozmisťujeme po ploše před osázením, potom
by byly již moc těžké pro manipulaci. Po osázení sazenicemi
nádoby zastíníme a řádně zalijeme, aby se rostliny dobře
ujaly. Menší květináče musíme zalévat třeba dvakrát denně,
a to nejlépe brzy ráno a večer za chládku. Hnojíme tekutým
hnojivem.

Květen je také čas pro výsadbu teplomilných zelenin.
Taková rostlina, jako je keříčkový nebo pnoucí fazol, má
příznivý vliv při léčení nemocných cukrovkou. Za zeleninu
se považují mladé, křehké lusky. Pnoucí šarlatový fazol, který
je krásný svými červenými nebo bílými květy, je pěstován
nejen pro okrasu, ale i pro spotřebu v kuchyni.

Další teplomilnou rostlinou je rajče. Na docela malé
zahrádce můžeme mít ve větší nádobě dvě rajčata. Jsou docela
dekorativní na pohled i pro radost z úrody, kterou máme po
ruce doma.

Je květen, to znamená, že všechno kvete, i ovocné stromy.
Bohatě kvetoucí stromy jsou příslibem dobré úrody. Ale cesta

od květů po plod není jednoduchá. Strom obsypaný květy
by ani neunesl a neuživil úrodu, kdyby z každého květu byl
plod. Podle druhu ovocného stromu postačí k dobré úrodě
10 – 20 % opylených květů. Málokterý rok má ideální pod-
mínky pro opylení. Nebo květy a plůdky ničí pozdní mráz.
Ale přesto zdánlivě i malé množství plodů, které na stromě
zůstanou, dozrají a poskytnou dobrou úradu.

Dost už o zelenině, stromech a květinách na zahradě, také
v domě nebo v bytě máme květiny. Ty zelené patří také do
ložnice, kde zvyšují vlhkost a snižují koncentraci jedů
a vzdušných mikrobů. V noci květiny nespotřebují mnoho
kyslíku, takže spáčům nechybí při dýchání. Při výběru se
musíme vyhnout silně aromatickým, chlupatým a jedovatým
květinám jako je difenbachie a vánoční hvězda. Vítanou
rostlinou do ložnice je zelenec chocholatý, anglaonema-
pantoflíček, kamélie nebo břečťan.

Co nového v zahrádkářském „areálu snů“? Přijďte se
podívat na další vylepšení moštovny, nové dlaždicové
podlahy a také obložení a vydláždění WC. Pomalu se náš
areál stává opravdu pěkným a dobře nás reprezentujícím.

Poděkování patří panu Miroslavu Němcovi za provedené
truhlářské práce v našem areálu. Práci i materiál věnoval jako
sponzorský dar.

V květnu oslaví své narozeniny náš bývalý dlouholetý člen
pan Jan Bouše. Blahopřejeme.

PŘIPOMÍNKA:  V sobotu 22. května t.r. pořádají
zahrádkáři zájezd do nejzápadnější výspy naší vlasti, a to
do Aše, Chebu a Mariánkých Lázní. Všichni jsou vítáni –
ještě jsou volná místa - přihlaste se, prosím, u pí Líznerové -
281 972 219.

Na shledanou někdy příště na těcho stránkách. Za výbor
zahrádkářů ZNOH.



16

KVĚTNOVÉ KALENDÁRIUM

JUDr Václav Holzknecht , 2.května 1904 – 13.srpna 1988.

knecht ředitelem školy, na které vystu-
doval a v této funkci vydržel až do
svého jmenování šéfem a později dra-
maturgem opery Národního divadla
v Praze v roce 1970. Vedle těchto
funkcí byl od roku 1957 do roku 1973
předsedou festivalového výboru Praž-
ského jara.

Jeho oblíbeným autorem se stal Jaro-
slav Ježek a jeho biografií „Tak žil Jaro-
slav Ježek“ vstoupil v roce 1949 do lite-
ratury o hudbě a hudebnících. Do prvé-
ho období spisovatelského patří ještě
krátce nato kniha „Jaroslav Ježek a Osvo-
bozené divadlo“ (1957) a monografie
Claude Debussy (1958). Po krátké od-
mlce následovala díla věnovaná Mauri-
ci Ravelovi (1967), Franzi Schubertovi
(1972) a Emě Destinové (1972). Z na-
šich skladatelů to byli Iša Krejčí (1976)
a Bedřich Smetana (1979).

Široké veřejnosti patřily pořady v te-
levizi, v nichž zahanboval televizní pro-
fesionály dokonalým přednesem krásné
češtiny. V těchto pořadech nezastíral
JUDr. Holzknecht svou druhou profesi
a pozorný divák se nemohl zbavit do-
jmu, že slyší obhajovací řeč.

Je škoda, že v době, kdy na újezd-
ských sokolských akademiích zněly
Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořá-
ka v podání Julinky Švejnohové (so-
prán) a Milady Myslivečkové (alt) za
klavírního doprovodu Dr.Holzknechta,
nebyla k mání, dnes tak rozšířená, na-
hrávací technika. Stály by za to i melo-
dramy v podání Dr.Švejnohy, u nichž
se dochovali jen autoři textů (Neruda,
Zeyer, Vrchlický) a nikoli hudby. Je
pravděpodobné, že v těchto dopro-
vodných improvizacích se projevil
Dr. Holzknecht i jako skladatel.

L. Jenšovský

Pražský rodák Václav Holzknecht
měl přátelský vztah k Újezdu nad Lesy,
i když se jeho pamětníci dají počítat už
jenom na prstech. Při svém studiu na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy
se skamarádil s Toníkem Švejnohou.
Zlí jazykové mohou vysvětlovat tento
vztah tím, že Švejnohův otec byl ob-
chodníkem s dřevem – Holzknecht je
německy „dřevař “. Václav Holzknecht
vedle práv studoval ještě na pražské
konzervatoři a hudba předznamenala
jeho celý život. Vztah mezi profesí jed-
noho a zálibou druhého byl jednotícím
motivem jejich přátelství. A tak zatímco
mladý Švejnoha doprovázel svou milou
Julinku na Žižkov k Nejtkovům, Václav
Holzknecht jen o něco později ji do-
provázal jako nadanou sopranistku na
klavír při veřejných vystoupeních.

Po válce v roce 1946 se stal Dr.Holz-

KULTURA

Barret Maria Čekání na lásku
Cesnaková-Michalcov Slavné osobnosti divadla
Hejcman Pavel Nebožtíkům věnce
Johnson Spencer Kam se poděl můj sýr?
Townsend Sue Inkognita
Lacika Ján Slovensko, turistický průvodce
Marshall Michael Slamáci
Cussler Clive Dračí dech
Follett Ken Kavky
Vondruška Vlastimil Adventní kletba
Irving John Pokus o záchranu Čuňáka Sneeda
Longinová Helena Sorry, Mary!
Souček Ludvík Případ jantarové komnaty
Černík Michal Běžte do Prčic anebo jinam
Hassel Sven Gestapo
Herrmann Ignát Z poslední galerie
Jones Susanna Kde se země chvěje, Počasí
Adamec Miroslav Teprve v Nebi jde o život!
Connolly John Mizerové

Pro mládež
Štroblová jana Hra na třetího
Rix Jamie Buď in!
Gaskin Carol Zakázané věže,

Kouzelníkův prsten
McCombie Karen Alice a dost dobrý úlety
Boehme Julia Nejchytřejší poník na světě
Brezina Thomas Ségry na zabití,

Bráchové a jiné katastrofy
Dankovcev Anna Případ příliš světlých očí
Colfer Eoin Artemis Fowl., Artemis Fowl.

Operace Arktida

Půjčovní doba: Pondělí - 10 – 11 - 11.30 – 18
Středa - 10 – 11 - 11.30 – 17
Pátek - 10  - 11 - 11.30  - 16

Telefon:   281973864

M.Tomaidesová
knihovnice

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ




