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Čistička za 12 milionů? Vzdušný zámek!

Kanalizace nebude stačit. Za chyby minulého Zastupitelstva obce Předboj zaplatí všichni občané.
O existenci čistírny odpadních vod se lidé zajímají
vlastně jen jednou ročně:
když se probírá cena stočného na další rok. A je to
tak vlastně správně, čistírna
odpadních vod prostě musí
fungovat. K malé radosti
mé i ostatních zastupitelů
na sebe ale bohužel právě
čistírna upozornila velmi
důrazně. Přibližně před měsícem jsme obdrželi studii
intenzifikace čistírny objednanou ještě minulým zastu-

ilustrační foto

Do rukou se vám dostává první číslo Předbojských zpráv roku 2011. Původně
předvolební občasný zpravodaj Iniciativy Predboj.eu tak dostává svoji oficiální
podobu, a jak věříme, získá si mezi vámi nejen čtenáře, ale také pravidelné
nebo alespoň občasné přispěvatele. Mezi ty osvědčené už teď patří třeba
Zdeněk Švihel, jinak vedoucí našich malých fotbalistů, nebo paní Gregorová z
Yard Resortu.
Je jen a pouze na vás, jakou podobu budou naše noviny mít. Chceme dát
prostor všem občanům, od vedení obce přes činovníky místních spolků až po
nespokojence. Samozřejmostí je prostor věnovaný „opozici“, tentokrát zastoupené příspěvkem paní Příšovské.
Svoje příspěvky posílejte na adresu redakce@predboj.cz. Ne stejnou adresu,
prosím, pošlete kontaktní údaje v případě, že nechcete noviny dostávat v
papírové podobě do schránky, ale raději e-mailem.
-sob-

Multifunkční dům nebude
Už před obecními volbami jsem jasně deklaroval,
a moji kolegové rovněž,
že stavbu multifunkčního
domu nepodporuji. Důvody tehdy velmi přesně vymezil stávající pan
starosta, a tyto důvody
trvají. Kromě velice sporných možností využití
takové stavby vzhledem
k počtu obyvatel a jejich

3. Zatížení ČOV je v současné době vyšší, než odpovídá počtu 620 evidovaných občanů obce, blíží se
hodnotě 1000 ekviv. osob.
I tento údaj je však z hlediska
nerovnoměrnosti
hydraulického a látkového
zatížení epizodicky překročen.
4. V obci je ve fázi územního řízení nebo stavebního povolení 44 rodinných
domů, školka a statek, což
Pokračování na str. 2

Předboj v České televizi

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané!

V minulých dnech jsem
za Iniciativu Předboj.eu
odpovídal na další dotaz
ohledně projektu a budování tzv. multifunkčního
domu v Předboji. Ačkoliv
tazatel je vlastně tentýž,
nabyl jsem dojmu, že je
třeba opět se vůči této
myšlence vymezit, abych
předešel případným spekulacím.

pitelstvem, kterou zpracoval RNDr. Dubánek.
V dokumentaci se mimo
jiné uvádí:
1. Uspořádání provozu ve
dvou oddělených čistírnách
je obslužně problematické
a provozně drahé.
2. Intenzifikace navržená
ing. Fialou na 2000 ekvivalentních obyvatel respektující původní návrh přidáním
další nezávislé čistírny ke
dvěma stávajícím je nevhodná.

struktuře a podle našeho
názoru ne zcela šťastného jejího umístění je
tady koneckonců i „střet
zájmů“ s projekty, které
už od sklonku minulého
roku rozjíždí majitel Yard
Resortu. V první řadě ale
na takový projekt nejsou
peníze, tím spíš, že obec
potřebuje akutně řešit situaci okolo čistírny odPokračování na str. 2

Bohužel však jen záběry
leteckých manévrů nad
naší obcí, které dodal náš
spolupracovník Roman Beránek do pořadu Reportéři
ČT, konkrétně do reportáže
o projektu Letiště Vodochody. Buďme však rádi
i za to, alespoň se na veřejnost dostala informace,
že nejen nad Panenskými
Břežany létají letadla proklatě nízko a blízko.
To je ale jediná novinka
v uvedené kauze. A pokud
se podíváte na stránky iniciativy Stop letišti, které

pochopitelně monitorujeme, zjistíte, že ani tam se
toho moc neděje, tedy pokud nepočítáme informace
o jednom politickém rozhlasovém pořadu a článek
o havranech využívajících
budoucí letové trasy letadel.
Připomínám, že naší snahou je stát se tzv. dotčenou
obcí, ale investor projektu
ho nově předělal tak, že se
naše šance na tento status
ještě více snížila.
-sob-
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Třídím, třídíš, třídíme…
Předbojští občané patří
určitě k těm, kteří si
barevné popelnice na
tříděný odpad oblíbili
více než dost. Bohužel,
ne všichni si uvědomují,
že do té oranžové patří
obaly od mléka, ale už
ne třeba přepravky od
ovoce, protože ty, stejně
jako ostatní papír, patří do
modrých. Ve žlutých bychom zase měli nacházet
jen odpad plastový.
Kromě toho si mnozí z nás
neuvědomují, že popelnice zde není pouze pro
ně. Jak jinak si vysvětlit
nerozložené krabice od
televizí, nesešlapané plastové lahve, pokud možno
zazátkované, aby se toho
do kontejneru vešlo co
nejméně. Nakonec, okolo
je přece tolik místa…

O tom, že do těchto
popelnic nepatří třeba
vánoční stromky nebo
staré matrace, snad není
třeba vůbec diskutovat.
Koneckonců, vědí to i ti,
kdo v minulých dnech
v ulici Pod Hřištěm
vytvořili téměř sváteční
zátiší s jehličnanem a matrací. I když… bylo to spíš
tak, že se jim tenhle odpad
do popelnic nevešel. Nechcete tedy příště počkat na
přistavení kontejneru na
velkoobjemový odpad?
Děkujeme všem ohleduplným, kteří výše uvedené
zásady dodržují a učí jim
i svoje děti.
-sobP.S.: Aktuální stav po
vývozu žlutých popelnic: matrace, kupodivu,
zůstaly.

Kácení dřeva
Při severní části rybníka
byl na základě zákona
č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve dnech
3. – 5. února proveden
výřez porostu v ochranném pásmu VN (ochranné
pásmo je určeno v šířce
10 m na obě strany od
elektrického vedení). Práce prováděla firma Týř,
s níž byla na doporučení
ČEZ uzavřena smlouva
o bezplatném provedení
zmíněných prací. Stromy
Název dřevin
Jasan
Javor
Třešeň
Dub
Bříza
Akát
Habr
součet

použitelné jako palivové
dřevo budou touto firmou
odkoupeny za cenu 350
Kč / m3. Na pozemku bylo
zpracováno celkem 57
kusů stromů. Zbytek jsou
keře a „náletové“ dřeviny.
Většina dřevin trpěla hnilobou jádra a tvrdou hnilobou. Keře, větve a ostatní zbytky budou odvezeny
a na náklady zhotovitele
následně
zlikvidovány
štěpkováním.
-kodm3
0,86
1,07
0,65
2,12
1,72
2,95
5,66
15,03

představuje kapacitu 140150 osob.
5. Realizace nové čistírny představuje investiční
náklad ve výši 21-25 mil.
Kč.
Shrnuto a podtrženo, kapacita čistírny nedosahuje
plánovaných hodnot, při
provozu dochází již nyní
k překračování některých
parametrů. To, jaká je skutečná výkonová rezerva,
je v současné době předmětem měření odborníky
provozovatele. Pokud dojde k trvalému překročení
kapacity čistírny, bude obec
společně s provozovatelem
vystavena přísným sankcím
za nedodržení kvality vypouštěných vod.
V každém případě je nutné situaci řešit neprodleně,

nebo budeme bez kanalizace všichni.
Záměrně
ponechávám
stranou otázku financování. Za předpokladu, že by
stávající čistírna vydržela
ještě tři roky, jsou představy minulého vedení obce,
tak jak nám je v předchozích letech prezentovalo,
splnitelné. Realita je však
bohužel naprosto odlišná.
Změny územního plánu
mající za následek zvyšování počtu obyvatel ve mně
vždy vzbuzovaly již mnohokrát diskutovanou obavu
z možnosti, že nárůst počtu
obyvatel bude příliš rychlý
a dojde k překročení kapacitních možností zařízení.
Přesto jsme byli bývalými
zastupiteli, s výjimkou pana
Vignáta, všichni opakovaně

ujišťováni, že naše obavy
jsou zbytečné. Nad mírou
odpovědnosti jednotlivých
osob se nyní zamyslete
sami.
RNDr. Dubánek zaslal rovněž kalkulaci alternativního řešení výstavby čistírny,
kde je náklad odhadnut až
na téměř 25 mil. Kč bez
zohlednění nákladů na připojení na inženýrské sítě
a stokovou síť, na dopravní obslužnost a ev. výkup
pozemku. Podklady jsou k
dispozici na obecních webových stránkách.
Jedná se zřejmě o dosud
nejzávažnější
problém,
jaký před obcí stál. A týká
se nás všech.
Ing. Karel Kodiš
starosta

Setkání s občany
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás pozvat na neformální setkání, které se koná v restauraci U Svobodů
ve středu 23. února 2011 od 19.00 hodin.
Program diskuse určíte Vy sami svými otázkami,
ale jistým bodem je obecní čistírna odpadních vod.
Společenský oděv se nepožaduje, chování ano :-).
Váš obecní úřad

Tisková
oprava
V článku Zdeňka
Švihela o mladých
fotbalistech se
objevila mj. informace o tom, že paní
Mikotová věnovala
mládežnickému fotbalu v Předboji peněžní
dar. Ve skutečnosti
uvedený dar věnoval
spolek „Sportuj s
námi“. Za chybu se
omlouváme.

Multifunkční
dům nebude

Pokračování ze strany 1

padních vod, které určitě
nepomohlo schválení další změny územního plánu
obce.
A jakékoliv spekulace
ohledně dotačních titulů
jsou rovněž bezpředmětné,
jistě jste v médiích zaregistrovali, že určitá „ekonomická krize“ se zpožděním dolehla i na orgány

veřejné moci, které tak
pro letošní rok v lepším
případě výrazně zpřísnily
podmínky pro udělování
dotací, v tom horším je
pak vůbec nevypsaly. Za
sebe tedy multifunkčnímu
domu říkám jasné NE.
Mgr. Radek Soběslavský
1. místostarosta
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Zabíjačkové hody v Horizontu
Společnost Yard Resort připravuje pro občany Předboje zabijačkové hody spojené
s aktivitami pro děti. Zatímco na sýpce v areálu
Horizont se budou podávat tradiční zabijačkové
produkty jako jelítka, jitrnice, tlačenka, polévka,
guláš atd., v tělocvičně se
budou vyrábět masopustní
masky.
Přijďte se 5. 3. 2011 mezi
11. a 15. hodinou posilnit
i pobavit. Z důvodu limitované kapacity doporučujeme rezervaci na info@
yardresort.com. Podrobnější program naleznete na
www.yardresort.com.

Pravidelné pohybové aktivity na statku

Zumba s Niki Bárovou, Zumba s Markétou Nohejlovou, Vinyasa jóga s Lenkou Nezvalovou, Jóga pro
děti 6 – 10 let s Petrou Špindlerovou.
Více informací a rezervace na www.yardresort.com

Další černá Pozor na
Včely v poli
skládka
Díky všímavosti obyvatel
obce byla v pondělí 7. 2.
oznámena černá skládka
vzniklá z pátku na sobotu
na cestě v jihovýchodní části rybníka. Dotyčný „dárce“
ponechal na místě mimo
jiné i zbytky plynového
kotle s výrobním číslem.
Vstupní cesta bude neprodleně zajištěna závorou se
zámkem. Po zajištění cesty bude na náklady obce
skládka zlikvidována.
-red-

Obci bylo doručeno oznámení o chovu včelstev.
Vzhledem k tomu, že se
nacházejí kousek za obcí,
považujeme za vhodné dát
všem na vědomí, že pokud
se vydají na procházku ulicí
Pod Hřištěm a budou pokračovat dále po polňačce,
mohou narazit na zvýšený
výskyt těchto užitečných
živočichů.
A rada zní: Neničit, chránit,
být opatrný!
-sob-

Hurvínek už zase zlobí
Obecní úřad pořádá
zájezd do Divadla
Spejbla a Hurvínka
na představení
Hurvínek už zase zlobí,
které se koná
v sobotu 12. března
2011 od 16.30 hodin.
Cena vstupenky je
140,- Kč.
Zájemci se mohou
přihlásit na obecním
úřadu osobně
u p. Langové nebo
na email :
podatelna@predboj.cz.

Fakta o stížnosti podané na ÚOHS
Vážení spoluobčané,
jako podatel jsem obdržel
odpověď ÚOHS (Úřad
pro ochranu hospodářské
soutěže), jemuž jsem loni
v květnu poslal podnět
k přešetření veřejné zakázky na provozování obecní
kanalizace a čistírny odpadních vod.
Pro osvěžení paměti bych
chtěl bych zdůraznit několik
faktů. Záměrně říkám faktů,
protože na téma kanalizace
již bylo řečeno mnoho, ale
zjevně nesprávná fakta je
prostě nezbytné uvést na
správnou míru, neboť paměť lidská je krátká a hra
s fakty příliš lákavá.
Na nadcházející problémy
plynoucí z nestandardně

proběhnuvšího výběrového řízení na provozovatele kanalizace a následně
uzavřených nevýhodných
smluv mezi provozovatelem, obcí a obyvateli, upozorňovali občané minulé
zastupitelstvo již počátkem
roku 2010. O této skutečnosti dokonce existuje záznam z veřejného zasedání
z 8. 3. 2010.
26. dubna 2010 proběhlo
snad historicky nejnavštívenější veřejné zasedání
obecního zastupitelstva.
Proč byla účast občanů
tak vysoká? Opět téma kanalizace. Na zasedání byl
zastupitelstvem přizván
i „expert“. Připustil jisté nedostatky a dokonce navrhl

řešení v podobě dotazu na
ÚOHS.
Následujíc rady „experta“
podal jsem dne 7. 5. 2010
podnět k šetření ke zmíněnému úřadu.
Úřad neshledal pochybení,
neboť dne 1. 6. 2010 byl
ke sporné smlouvě uzavřen
dodatek omezující její platnost, respektive legalizující
její uzavření.
Shrnu-li fakta, je patrné, že
tlak občanů posléze sdružených v Iniciativě Předboj.
eu vznikl hned po zjištění
potenciálních problémů
s provozováním kanalizace a tehdejší vedení obce
konalo pouze na jeho základě.
Jiří Bíbr

Opoziční sloupek
V minulém volebním období byly na vedení obce
podány podněty k přešetření postupů v souladu se
zákonem k nadřízeným orgánům obce. Jednalo se
o dvě zásadní otázky, které byly řešeny již v loňském
roce a období tomuto předcházející. Domnívám se, že
právě tyto informace budou občany zajímat, zejména
pak výsledky uskutečněných šetření.
Jedním ze zásadních problémů, s kterým se muselo vedení obce vypořádat, byl výběr nového provozovatele
na čistírnu odpadních vod a kanalizace. K tématu
výběru provozovatele již bylo sděleno mnohé, ale
prozatím žádný závěr. V srpnu loňského roku byl
v atmosféře předvolební kampaně podán Ing. Kodišem podnět k prošetření veřejné zakázky k zadávacímu řízení na komplexní provozování obecní ČOV
a kanalizace na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS). Na základě tohoto podání byla obec vyzvána
k doložení veškeré dokumentace týkající se zakázky
a výběru a vyjádření se k problematice vyřčené pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem. V září
byla Odboru veřejných zakázek ÚOHS zaslána odpověď s požadovanými materiály. Po přešetření uváděných a doložených skutečností se nám dostala odpověď
v prosinci loňského roku, která konstatuje, že zadavatel
podal výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a z 5 uchazečů byla vybrána spol. Stavokomplet s.r.o.. Z dodatku č.1 ke smlouvě o komplexním
provozování tlakové splaškové kanalizace pro veřejnou
potřebu a čistírny odpadních vod obce Předboj je patrné, že zadavatel uzavřel smlouvu na 30 měsíců, což
hodnotově odpovídá veřejné zakázce malého rozsahu.
Závěr: „ Úřad po přezkoumání skutečností uvedených v
podnětu uvádí, že neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední.“
Dalším, pro některé kontroverzním tématem byl průběh
schvalování 2. změny územního plánu obce Předboj.
Opět byl podán Ing. Kodišem, tentokrát zástupcem
veřejnosti, podnět – stížnost na způsob projednání
a schválení Změny č.2 Územního plánu obce Předboj
k Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. Tato stížnost byla podána v závěru října,
kdy již byly známy výsledky voleb. V listopadu byla
ještě minulým vedením obce opět odeslána odpověď
s doloženými požadovanými dokumenty včetně vyjádření k námitkám uvedeným ve stížnosti. Po přešetření
všech vyžádaných relevantních podkladů potřebných
k přezkoumání stížnosti byla Ministerstvem vnitra
v prosinci zaslána obci odpověď, kde bylo konstatováno, že „Ministerstvo vnitra v rámci svých kompetencí
nezjistilo v jednání obce žádné pochybení, které by je
opravňovalo k použití dozorových opatření“.
Pavla Příšovská
2. místostarostka obce
Pozn. redakce: Text neprošel jazykovou korekturou. Rovnou
využíváme právo na odpověď a vyjadřujeme se alespoň
k některým věcným nedostatkům:
- Stížnost ÚOHS byla podána v květnu, nikoli v srpnu.
- Poslal ji nikoli Ing. Kodiš, ale pan Bíbr.
- Dodatek ke smlouvě s provozovatelem účelově zkracující
platnost smlouvy byl uzavřen 1. 6. 2010, tedy až po doručení
stížnosti ÚOHS (!).
- Ve věci stížnosti na schvalování změny Územního plánu Ministerstvo vnitra nic zjistit ani nemohlo, neboť vždy věří starostovi, v tomto případě dnešní 2. místostarostce Příšovské, a
natáčení zasedání bylo protiprávně znemožněno (za což byli
zastupitelé po zásluze oceněni) takže jiné důkazy neexistují.
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Sokol Předboj - mužstvo dospělých
Na začátku bych se chtěl
krátce vrátit do historie.
V roce 2006 jsme společně z Pavlem Zelenkou
začali trénovat mužstvo,
které skončilo o sezónu
dříve na posledním místě
IV. třídy.
Dali jsme si hned první
sezónu vysoký cíl, a to
bojovat o postup ze IV.
třídy. Do stávajícího kádru jsme doplnili tři hráče
a zvýšili tréninkové dávky. Postupně se v mužstvu utvořila dobrá parta,
která měla chuť porvat se
v každém zápasu o vítězství. Bohužel jsme skončili v sezóně 2006/2007
na 2. místě a těsně nepostoupili. V dalším ročníku,
2007/2008, nám nevyšel
začátek soutěže, a tak
jsme skončili na 3. místě.

Po tomto ročníku jsem
již zůstal jako trenér sám
a společně z hráči jsem do
sezóny 2008/2009 vstoupil
se záměrem splnit si konečně postupový cíl a vrátit Předboj tam, kam patří,
a to do III. třídy. Za obrovské podpory fanoušků
se uvedený ročník povedl
a na konci jsme skutečně
mohli oslavovat postup
do III. třídy! Z 26 zápasů
jsme 22 vyhráli, 4 prohráli
a při skóre 97:36 a se 66
body jsme postoupili.
Za tento úspěch patří velký
dík hráčům, funkcionářům
i fanouškům. Po postupu
jsme šli do vyšší soutěže
s cílem hrát klidný střed
tabulky. To se nakonec povedlo a v prvním roce ve
III. třídě jsme skončili na
devátém místě.

Předbojský triatlon
v kalendáři akcí
Ve spolupráci se všemi
pořadateli nejrůznějších
kulturních,
sportovních
nebo třeba jen „zábavných“ akcí chceme vytvořit jejich databázi, tak abychom všichni včas věděli,
co pro nás kdo v Předboji
nebo okolí chystá, a mohli
si přizpůsobit svůj rozvrh
a v mnoha případech se
i řádně připravit.

vážně, dokazuje i oficiální
logo závodu, které navíc
znázorňuje jeho propojení
s obcí. Schválně, poznáte
v logu Předboj? Další podrobnosti příště.

První vlaštovkou v připravovaném Kalendáři akcí
je již 2. ročník Předbojského triatlonu, jehož
termín konání byl pořadateli z Bike service Klecany
stanoven na 3. července
2011. Prvního ročníku se
zúčastnilo 80 závodníků
ve všech kategoriích, letošní novinkou bude zařazení závodu štafet a HOBBY triatlon na kratších
distancích. Jistě nejen pořadatelé se těší na účast co
možná nejvyššího počtu
závodníků. A že to myslí

Máme tady i druhou vlaštovku, i když zatím bez
pevně stanoveného termínu. Vědět o sobě dalo
populární duo Langová &
Laube, které pro Vás připravuje jednak jarně-letní
bazárek dětského oblečení, jednak výrobu velikonočních věnců (akce pro
dospělé).

Rk

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

Prav

1.

Nehvizdy A

13

10

1

2

28 : 8

31

( 13)

2.

Zeleneč B

13

8

2

3

33 : 18

26

( 5)

3.

Kojetice

13

8

1

4

30 : 17

25

( 4)

4.

Od.Voda A

13

7

2

4

23 : 18

23

( 5)

5.

Záluží A

13

7

1

5

27 : 18

22

( 4)

6.

Vodochody A

13

7

1

5

34 : 26

22

( 4)

7.

Hovorčovice

13

5

4

4

24 : 22

19

( -2)

8.

BrandýsBoleslav C

13

5

4

4

21 : 20

19

( 1)

9.

Klecany B

13

5

2

6

28 : 30

17

( -4)

10.

Sluštice

13

5

2

6

22 : 26

17

( -1)

11.

Předboj

13

4

2

7

18 : 38

14

( -7)

12.

Zápy B

13

3

2

8

22 : 31

11

(-10)

13.

Líbeznice A

13

2

2

9

14 : 31

8

(-10)

14.

Škvorec A

13

1

2

10

10 : 31

5

(-16)

Nyní máme rozehranou
sezónu 2010/2011, ovšem
podzimní část nám příliš nevyšla. Krčíme se na
11. místě tabulky, což nás
odsuzuje hrát příští půlrok

Vyslechnuto
u piva…
Pan starosta prý bude po
dohodě s majitelem Yard
Resortu dodávat tepelná
čerpadla pro výstavbu
šestnácti obytných domů
v lokalitě Jižní stráň.
Pan starosta tímto děkuje za informaci, že
se ve zmíněné lokalitě
uvažuje o tepelných čerpadlech, neboť nikdy s
nikým o ničem takovém
nehovořil.

-sob-

o udržení. Během zimní nouškům za dlouhodobou
přípravy doháníme fyzic- podporu Sokola Předboj.
kou kondici. Rádi bychom
rovněž doplnili kádr.
Petr Weiss
Předseda TJ Sokol Předboj
Na závěr bych rád poděkoval sponzorům a fa-

Krátce...
Kontejner na objemný odpad
bude přistaven ve středu 23. 2. 2011. Ve čtvrtek
24. 2. 2011 bude odvezen a znovu přistaven do
pátku 25. 2. 2011.
Knihovna
bude otevřena v únoru takto: středa 16. 2.
zavřeno, středa 23. 2. od 15.00 do 18.00 hod.
Dětský klub Sluníčko v únoru,
vždy od 17.00 do 19.00 hod.:
14. 2. valentýnské přáníčko nebo jiný dárek,
21. 2. pletení ošatek z přírodního materiálu,
28.2. malování akrylovými barvami

-red-

21. století navštívilo obecní úřad

Stalo se tak u příležitosti
zavedení
internetového
bankovnictví, takže od začátku roku 2011 už nemusíme s každým platebním
Vy ostatní nám o svých příkazem cestovat několik
akcích pište na adresu re- kilometrů do neratovické
dakce@predboj.cz, rádi je pobočky Komerční banky,
v Kalendáři zveřejníme.
navíc nejsme omezeni její
-sob-

provozní dobou. Mimochodem, zpracování položky na příkazu k úhradě
v papírové podobě vyjde
na 29 korun, elektronicky
na 4 koruny.
19. století ale stále vysedává na lavičce, takže nás
s panem starostou čeká

ještě hodně práce. Pro začátek nabízíme zájemcům
na památku hlavičkový
papír Místního národního
výboru v Předboji, který
zde přežil neuvěřitelných
22 let.
Zájemci, pište na adresu
redakce@predboj.cz.
-sob-
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