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Jak se jezdí v obytné zóně? Pomalu!

Na pozemní komunikaci jsou povoleny dětské hry! Řidič musí kvůli chodcům a dětem i zastavit!
Málokdy mám chvilku čas
dívat se z okna. Když už
se k němu ale dostanu, nemohu se zbavit dojmu, že
nebydlím v obytné zóně
v obci s pár stovkami obyvatel, ale v prostoru závodní dráhy, kde je prostor pro
diváky vymezen oplocením
jednotlivých pozemků. Kvílení pneumatik v zatáčce
a rychlost výrazně převyšující tu povolenou není
vůbec výjimečná.
Přitom obytná zóna je území s jasně danými pravidly

Jaká pravidla platí v obytných zónách?

1. Chodci smějí používat pozemní komunikaci v celé její
šířce a nemusí chodit po chodníku (ten ostatně v obytných
zónách v Předboji ani není).
2. Na pozemní komunikaci jsou povoleny dětské hry!
3. Nejvyšší povolená rychlost v obytné zóně je 20 km/h!
4. Řidič musí být ohleduplný vůči chodcům a nesmí je ohrozit.
5. Můžete tady potkat malé dítě na kole i bez dozoru!
6. V případě nutnosti musí řidič kvůli chodcům i zastavit.
7. Chodci a hrající si děti musí na oplátku řidičům umožnit jízdu.

Kam s ním? Do nových kontejnerů
Vlastně žijeme ve skoro ideálním světě, máme
dost vody, netrpíme hladem, netrpíme zimou či
horkem. Mnoho lidí na
světě takové štěstí nemá,
války o vodu nejsou neobvyklé. Žijeme a pracujeme, vytváříme nové věci
a hodnoty, spolu s nimi ale
i odpad. Počínaje kouřem
a splaškovými vodami
přes běžný komunální
odpad až po průmyslové
a toxické odpady.
A nyní přichází ta kardinální otázka: „Kam s ním?“
A odpověď? „Pryč, hlavně
co nejdál, a co nejlevněji.

Co nevidím a necítím, to
mě netrápí. A když to nic
nestojí, ještě líp.“
A tak se může stát, že na
kraji lesíka je hromada
pneumatik, navážka ze
stavby, z komína se valí
černý kouř ze spalovaných
plastů. „Problém mého odpadu je vyřešen, vyhodil/a
jsem ho, spálil/a, prostě
zmizel a už není.“
Bohužel, nezmizí, jen není
vidět, alespoň ne z mého
okna…A o to tu běží, co
provést s odpadem, a přitom neobtěžovat a neničit
své okolí a budoucnost.
Ano, nejde jen o naštva-

ného souseda, ale i o budoucnost. Na zasypaných
polích nic neporoste,
v pneumatikách
nové
stromy nezakoření a karcinogenní zplodiny v kouři
nakonec doběhnou i mne.
Určitě jsme všichni slyšeli o odpovědnosti za
budoucnost, pořádají se
kongresy a konference
o zachování životního prostředí, koneckonců, pro
životní prostředí máme
i ministerstvo.
Ale ruku na srdce, potřebujeme vyhlášku a ministra, aby nám sděloval
Pokračování na str. 2

silničního provozu a dobře
vymezené vyobrazenými
dopravními značkami. Kromě jiného je na nich vidět
domeček, člověk a hrající
si dítě. No dobře, možná si
hraje i ten dospělák. Důležité ale je, co o obytných
zónách říká zákon o silničním provozu a vyhláška,
kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích. Nejdůležitější
pravidla najdete v tabulce
vlevo. A jako třešničku
přidávám, že obytná zóna
nekončí na nejbližší křižovatce, ale opravdu až tam,
kde je umístěna příslušná
dopravní značka.
Dosud se v Předboji v obytných zónách naštěstí nic

vážného nestalo. Apeluji
ale na řidiče a bohužel také
řidičky (!): Dávejte pozor,
kde jak se pohybujete se
svým vozidlem. Obětí se
totiž můžete stát i Vy.
-sob-

Strážník už brzy
Na veřejném zasedání zastupitelstva 23. 3. 2011 byl
schválen záměr vybudovat
ve spolupráci s některými
okolními obcemi funkční
obecní policii. Jejím základem bude již fungující
policie líbeznická, která
se dočká rozšíření o další
strážníky, z nichž jeden
bude ryze „předbojský“.
Naše obec tak s náklady výrazně nižšími, než
jaké by musela vynaložit
na zřízení vlastní policie,
získá tutéž službu, na-

víc díky spolupráci s již
uvedenými Líbeznicemi
a dále Baští a Bořanovicemi ve vyšší kvalitě. Počítáme s možností vícečlenných hlídek při akcích,
jako jsou měření rychlosti
nebo třeba dohled při fotbalu. Předbojský strážník
byl již v konkursu vybrán
a v současné době je pečlivě proškolován. Časy, kdy
se bude v obci vyskytovat
nebudou z pochopitelných
důvodů předem oznamovány.
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Trénování paměti

Kam s ním? Do nových kontejnerů

My, co jsme nechali mládí
za zády a přehoupli se do
seniorského věku, si často
stěžujeme na různé neduhy,
které nás trápí a které s sebou přináší vyšší věk. Nestárne však bohužel jenom
naše tělo. Ani naše paměť
už někdy neslouží, jak by
měla. A tak jsme se rozhodli něco s tím dělat. Pozvali
jsem si odbornici v tomto
oboru, paní Mgr. Radku Nevosadovou, certifikovanou
trenérku paměti 2. stupně
a současně ředitelku Centra
volného času v Praze 9.

Pokračování ze strany 1

Ta pro nás připravila deset lekcí trénování paměti. Jednotlivé lekce byly
velmi dobře připraveny.
V přátelské atmosféře jsme měly možnost
dozvědět se o různých
technikách,
sloužících
k zapamatování potřebných údajů, a při domácích
úkolech jsme si zavzpomínaly na školní léta.
Poděkování patří též Obenímu úřadu, pod jehož
záštitou se akce uskutečnila.
Jitka Paděrová

elementární zásady lidské
slušnosti, že sousedovi
nepouštím kouř do okna,
nesypu mu odpadky na
zahradu, na pole, do lesa?
Do kontejneru na papír
házím papír, do kontejneru na plasty patří jenom
plasty. A co nevytřídím,
dám do své popelnice
a nechám vyvézt.
Ano, likvidace odpadů
je stále nákladnější. O to
důležitější je odpovědnost
každého z nás. Za budoucnost, za to, jestli budeme

žít na smetišti, či nikoliv.
A tuto odpovědnost neseme všichni společně.
I obec má proto zcela jistě
povinnost pomoci občanům s nakládáním s odpady, je to náš společný,
komunální zájem.
V reakci na přeplněné
kontejnery na tříděný odpad a nepořádek
v jejich okolí zřídí obecní úřad další stanoviště
kontejnerů v lokalitě
Východní stráň. Obecní úřad také chystá úklid

v „lese“, v současné době
však spíše na skládce,
v lokalitě Na Jaroši. A do
třetice obecní úřad nechal
odvézt odpad z prostor
mezi ulicemi Dlouhá a U
Prutníku. V tomto prostoru bude zbudováno dětské
hřiště, náhradou za to, které se stane součástí budoucí mateřské školky.
Přesto znovu opakuji:
Obec může s úklidem
pomoci, ale individuální
odpovědnost má každý z
nás.
-mb-

odbahnění může přinést nějaké problémy. Hledali jsme
příčiny – bez uspokojivého
výsledku. Může se na tom
podílet i stoupající chemizace našeho každodenního
života? Nebylo odtěžení
a odvoz bahna z rybníku
též likvidací ohromné masy
biotopu, který plnil funkci
jakéhosi pohlcovače nečistot? Vždyť byl odtěžen celý
profil kořenového biologického filtru, porost orobince
a rákosu na přítoku, který
se tam utvářel přirozenou
cestou dlouhou dobu. Byly
odtěženy břehové mělčiny,
čímž následně došlo k rychlé erozi břehů a velká část
stromů nyní s obnaženými
kořeny stojí ve vodě. Revi-

talizace – obnova rybníka
bude vyžadovat značné finanční prostředky – pokud
bude obecný zájem. Rybářský spolek tento majetek
obce užívá a spravuje na
základě nájemní smlouvy –
pouze za symbolické nájemné. Ale je třeba také zmínit,
že za posledních deset let
spolek na správu, údržbu
a plnění zarybňovacího plánu, stanoveným dekretem
Ministerstva zemědělství,
vynaložil přes půl milionu
Kč z členských příspěvků.
Zanedbatelné nejsou ani tisíce odpracovaných hodin
na brigádách. Za účelem
získání finančních prostředků jsou přijímáni za členy
i zájemci z okolí. Členové
pouze z řad občanů Předboje by nebyli schopni pokrýt
potřebné finanční náklady.
Myslím si, že činnost Rybářského spolku Předboj je
velmi prospěšná pro celou
obec. Očekáváme, že zastupitelé obce neztratí ze své
pozornosti zájem o rybník
a budou všechny tyto aktivity podporovat v zájmu
všech občanů.
Karel Tomas

Revitalizace rybníka
Rozpočet obce zahrnuje
mimo jiné i položku určenou na revitalizaci rybníka ve výši 100.000,- Kč.
Na posledním veřejném
zasedání
zastupitelstva
(23. 3. 2011) bylo rozhodnuto uvolnit z této položky
částku 30.000,- Kč na projekt a výstavbu elektrické
přípojky v blízkosti pláže.
Tento zdroj elektřiny bude
v budoucnu napájet dmychadlo sloužící k prokysličování vody v rybníku.
Může být pochopitelně
využit i pro různé zábavní
a společenské akce pořádané na pláži.
Celá realizace přípojky
vč. profinancování bude
provedena pod správou
rybářského spolku a po
dokončení předána do
vlastnictví obce.
Někteří občané přijali výše
uvedené rozhodnutí zastupitelstva s rozpaky. „Je tato
investice vyvážená a správná zrovna v této době?“
ptali se. Dovolte mi k tomu
napsat svůj názor.
Pamětníci tvrdí, že dříve
byla voda v našem rybníku
čistší – hojně využívána
lidmi z širokého okolí ke
koupání – a to i navzdory
skutečnosti, že přítok od
Břežan byl tehdy zatížen
rozsáhlým chovem hospodářských zvířat. Odpady
převážně sestávaly z organických látek, se kterými
si dokázala příroda poradit
i bez čističek. Vodní hladina
byla téměř z jedné třetiny

zarostlá hustým rákosem
a orobincem pomáhajícím
rozkladu organických látek
a tím čištění vody. Tento
zdravý biotop byl schopen
rychlé regenerace a dokázal
prostřednictvím fotosyntézy rozložit a spotřebovávat
nežádoucí látky. Postupem
doby však stále více a více
docházelo k „chemizaci“ našeho každodenního
života. Vždyť kdo z nás
nemá doma plastové láhve s různými čističi, leštiči, odstraňovači a dalšími
přípravky, které denně
používá. Chemie se stala
i běžnou výbavou drobného
zahrádkáře, který používá
různé prostředky na ochranu svých rostlin a pro jejich
lepší růst. Všechny tyto
těžko odbouratelné látky
se dostávají do vod (povrchových nebo splaškových)
a následně kontaminují přírodní vodní zdroje.
Jsou také jednou z příčin
pravidelného přemnožení
sinic na našich přehradách.
I náš rybník vykazuje zvýšený obsah fosforu, který je živným materiálem
zmíněných sinic. Bohužel
i rybářský spolek loni byl
situací donucen použít chemické přípravky pro snížení
nežádoucích dopadů škodlivin ve vodě. Byl chemicky
omezován růst řas a letos
bylo provedeno vápnění.
Pro posílení imunity ryb
je několik let aplikováno
medikované krmivo. Toto
však není cesta, kterou by

chtěli členové spolku jít
dál. Proto také vkládají
do nového okysličovacího
dmychadla velikou naději.
Slovo revitalizace znamená obnovu všeho, co bylo
lidskou činností pokaženo.
V našem případě obnovu
rovnováhy
ekosystému
(biotopu) rybníka, který
se tu utvářel po několik
generací. V době, kdy byl
rybník majetkem státu, bylo
v důsledku havarijního
stavu hráze provedeno za
několik milionů i odbahnění dna. Obec tento objekt
získala až po několikaletém restitučním soudním
jednání. Následně převzal
správu nad touto vodní
plochou rybářský spolek.
Očekávání, že se po zavodnění a zarybnění dostaví
blahodárný účinek odbahnění, se ukázalo jako liché.
Postupně klesala kvalita
vody. Provedené rozbory
prokazovaly vysoký stupeň
znečištění. Obnova vodních rostlin na mělčinách
probíhá sporadicky – jen
v úzkých pruzích kolem břehů, rostliny dna zcela chybí.
Nikdo nepočítal s tím, že

Pedikérka

V zasedací místnosti Obecního úřadu nás
v průběhu května opět navštíví pedikérka.
Věříme, že její služby využijete a její návštěvy se tak stanou tradicí.
Pro bližší informace sledujte obecní nástěnku a webové stránky.
-La-
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Oznámení o výběrovém řízení
na funkci ředitele budoucí
MŠ Předboj
Obec Předboj v souladu se zákonem
561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích, oznamuje vyhlášení konkurzního řízení
na funkci ředitele Mateřské školy Předboj.
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Yard Resort otvírá kavárnu
a golfový tréninkový areál
Již 14. května bude v areálu předbojského statku
otevřena kavárna a současně i tréninkový golfový
areál.

Kavárna nabídne zajímavý
sortiment italských dortů
a zmrzliny, zapékané sendviče – ciabatty a samozřejPožadavky: vzdělání podle zákona
mě dobrou kávu a široký
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
rotiment chlazených náa o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
pojů. Před kavárnou bude
předpisů požadovaná praxe dle § 5 cit. zákona,
pro vaše děti k dispozici
odborné, řídící a organizační schopnosti, znalost
trampolína, cyklisté uvítají
Rozšířená nabídka pohybových aktivit
školských předpisů a školské problematiky,
stojánky na kola a možnost
Kromě golfových kurzů budete moci své děti přiobčanská a morální bezúhonnost, dobrý
posezení na terase.
hlásit na dětskou zumbu pod vedením Niki Bárové,
zdravotní stav, znalost práce na PC (MS WinGolfový areál již od konce
která odstartovala ve středu 4. května. Ve stejném
dows, internet, e-mail).
dubna nabízí kurzy golfu
termínu začal také taneční kurz Flirt Dance. KonBydliště v obci Předboj a řidičský průkaz
pro děti i pro dospělé, ale
cem května začíná sobotní kurz jógy pro začátečsk. B výhodou.
od 14. května si k nám již
níky, který má pět hodin, a po jeho absolvování se
budete moci přijít indivibudete moci zapojit do našich pravidelných
Bližší informace na Obecním úřadě
duálně zatrénovat anebo
a úspěšných hodin Vinyasa jógy s Lenkou Nezvase domluvit na lekcích
lovou. Obnovujeme také lekce pilates, které od
s trenérem. Pokud nemáte
května povede Barbora Bušková. Probíhat budou
vlastní vybavení, rádi vám
každou středu od 18.00 hod. ve studiu terapeutů.
25. 3. 2011 se v zasedací dalšími obrázky dětí, kde ho zapůjčíme.
místnosti OÚ sešlo 17 dětí namalovaly, jak vypaPřipravujeme:
ve věku 3 – 11 let. Povídaly dá knihovna nebo kniha.
Neděle 22. 5.: Den s jógou - Charitativní worskshop s Prashanti de Jagerem
jsme si s nimi o knížkách, V knihovně děti provázela
Neděle 29. 5.: Dětský den na statku
odkdy a v jaké formě se naše milá knihovnice paní
s nimi setkávají a jak s nimi Šandarová. Popsala jim proTěšíme se na vás!
Yard Resort
zacházet. Přečetli jsme si ces půjčování knih, zájemce
Ke Tvrzi 7, Předboj
pohádku z knihy Pohád- v knihovně zaregistrovala
info@yardresort.com
ky z pařezové chaloupky a nakonec vyhlásila a přewww.yardresort.com
Křemílka a Vochomůrky dala odměny pro nejlepší
od Václava Čtvrtka a také čtenáře roku 2010, kterými
příběh Ošklivé kachňátko se stali Gábinka Weissová
od H. CH. Andersena. Při a Filip Mašek. Po prograposlouchání příběhu děti mu jsme děti doprovodily
Obec Předboj stejně jako Na základě posledně jme- Další zásadní složkou odpaošklivé kachňátko podle do jejich domovů a předaly
ostatní obce a města musí nované smlouvy mohou být dů je odpad tříděný, kterého
svých představ nakreslily. je zpět rodičům.
zajišťovat zneškodnění veš- využívány recyklovatelné bylo předáno k využití cca
Kresby jsou vystaveny na Děkujeme moc za účast
kerého odpadu, který vzni- odpady (plasty, papír, sklo 23 t za bezmála 105 000 Kč.
oknech v zasedací místnosti všech dětí, důvěru rodičů
ká na jejím území. Pro tyto a obaly Tetra Pak) a navíc Náklady spojené s tříděnýa rozhodně stojí za zhlédnu- a také za drobné občerstúčely má obec uzavřenou se finanční náklady spojené mi odpady byly v roce 2010
tí. Rovněž místní knihovna, vení, které rodiče pro děti
smlouvu o zajištění naklá- s nakládáním s těmito od- pokryty z 80 % společností
kterou děti během páteční- připravili.
dání s odpady v souladu pady obci prostřednictvím EKO-KOM v rámci zpětné
ho podvečera navštívily, je
se zákonem se společností společnosti EKO-KOM platby obci a zbylých 20 %
nyní vyzdobena
-La&La, ŠandarováA.S.A. s.r.o., RETELA, částečně vrací.
hradila obec. Nebezpečný
s.r.o. a EKO-KOM, a.s.
Jen pro zajímavost: v loň- odpad hradí obec ze svého
Společnost A.S.A. zajišťuje ském roce bylo v obci Před- rozpočtu plně. Odevzdaná
veškeré činnosti týkající se boj zlikvidováno cca 234 elektrozařízení jsou v rámci
nakládání s odpady jakož- tun odpadu a náklady spo- zpětného odběru likvidováto oprávněná osoba. Se jené s touto činností vystou- na zdarma, bioodpad hradí
společností RETELA má paly do výše téměř 550.000 plně občané, kteří si službu
obec uzavřenou smlouvu Kč. Konkrétně komunální- objednali.
týkající se zpětného od- ho odpadu bylo zneškod- Nově pak bylo zajištěno
běru elektrozařízení za něno 199 t za 409.500 rozmístění košů na psí exúčelem využití tohoto od- Kč. Uvedené náklady jsou krementy. Náklady na tuto
padu. Pro stejný účel má v 96 % pokryty platbami od službu jsou kryty z poplatku
obec uzavřenou smlouvu občanů, zbylá 4 % dotuje od majitelů psů.
se společností EKO-KOM. obec ze svého rozpočtu.
-pp-
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Dětský klub Sluníčko v Předboji
V dnešní uspěchané době
je zapotřebí, aby se každý
z nás na chvíli zastavil a zamyslel nad způsobem svého
života. Takto také uvažovala paní Jarmila Havlůjová,
a proto je již od října loňského roku provozovatelkou Dětského klubu Sluníčko.
Co to je vlastně Sluníčko?
Je to hlavně tvořivá dílnička, kde si přijdou na své
nejen děti všeho věku, ale
také dospělí.
Rozpis dílniček sestavuje
paní Havlůjová podle zájmů pravidelně docházejících návštěvníků a také
tématicky.
Na květen připravuje Sluníčko řadu zajímavých
výtvarných technik, jako
je práce s polymerovou
hmotou Fimo, ubrousko-

vou techniku, korálkování,
zdobení textilu a další.
Pro nejmenší děti je vždy
připravený koš plný hraček
a minikoutek, se kterými si
mohou pohrát.
Nikdo se nemusí bát, že
něco neumí, protože práce
v dílničkách je tak různorodá, že si tam každý najde
to, co ho baví, a techniku
se s pomocí paní Havlůjové rychle naučí. Paní
Havlůjová sama říká: „Na
dílničky chodí šikovné děti
a bezvadné maminky a panuje tam velmi příjemná
atmosféra a to je na celém
Sluníčku to nejlepší.“
Klub Sluníčko je jasným
důkazem toho, že nejen
ve městě, ale i na venkově
mohou děti i dospělí trávit
užitečně čas zábavnými aktivitami.

Od listopadu minulého roku
fungují na adrese www.detskyklubslunicko.cz webové stránky Sluníčka, kde si
můžete prohlédnout fotografie a zjistit informace o
připravovaných aktivitách.
Nově bude od května každé
poslední pondělí v měsíci
prodloužená dílnička pro
dospělé. Otevřeno bude až
do 21. hodiny.
V době letních prázdnin
nebude Sluníčko sice v
provozu, ale na září bude
připravena spousta nových
výtvarných technik.
Na závěr ještě poděkování
od paní Havlůjové kolektivu obecního úřadu, který
umožňuje zapůjčením zasedací místnosti a ochotou,
aby Sluníčko v Předboji
fungovalo.

Střípky ze zastupitelstva
Poslední zasedání zastupitelstva se konalo
23. března.
A čím vším se na něm zastupitelé zabývali? Nabízíme stručný přehled toho
nejdůležitějšího.
- Slib zastupitele složila paní Marie Bíbrová.
V zastupitelstvu vystřídala
paní Hrdličkovou, která se
svého mandátu z pracovních a osobních důvodů
vzdala. Za dosavadní spolupráci děkujeme.
- Schválen byl nový jednací řád zastupitelstva,
který by měl zastupitelům,
ale i občanům, pomoci
zorientovat se v mnohdy
složitém procesu přípravy
jednání, jeho průběhu, ale
také hlasování o jednotlivých bodech programu,
resp. návrzích usnesení.
- Zastupitelstvo vzalo na
vědomí snížení odměn
jednotlivých zastupitelů
a představitelů obce, které
jsou určeny nařízením vlády ČR.
- Statutárním zástupcem
starosty byl určen první
místostarosta,
schválen

byl závěrečný účet obce
za rok 2010.
- K méně populárním,
ovšem nutným opatřením
patřilo projednání a schválení zvýšení stočného, které obec napříště nebude
dotovat, aby si vytvořila
zdroj finančních prostředků na nutné opravy čistírny odpadních vod.
- Byl schválen záměr vybudovat elektrickou přípojku u rybníka. Na akci
se bude obec finančně
podílet, ale získá tím následně vybudované dílo
do svého majetku k dalšímu využití. Více v článku
pana Tomase věnovaném
revitalizaci rybníka.
- Projednali (a schválili)
jsme také dvě záležitosti,
které mají potenciál přinést v blízké budoucnosti
Předboji velký užitek.
- Nejprve se Předboj stala
členem regionálního sdružení obcí „Povodí Mratínského potoka“. Věříme, že
ve spolupráci s ostatními
obcemi tohoto svazku se
nám podaří realizovat některé záměry, u nichž pla-

tí, že „v jednotě je síla“.
Pracujeme tak například
na zmapování cyklostezek
nebo budeme společně
vystupovat proti letišti ve
Vodochodech.
- A to (snad) nejlepší, jistě
ale nejdůležitější na závěr. Byl schválen záměr
vybudovat ve spolupráci
s okolními obcemi funkční obecní policii. Jejím základem bude již fungující
policie líbeznická, která
se dočká rozšíření o další strážníky. Více můžete
dočíst v článku na první
straně těchto novin.
-sob-

INZERCE

VYSOKOTLAKÉ ČIŠTĚNÍ
PRAŽÁK
Profesionální čištění zámkové
dlažby, kamene, betonu a ostatních
pevných materiálů
(terasy, bazény)
Cena 20-30 Kč/m2 dle plochy
a použité chemie

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A ČALOUNĚNÍ
Koberce - 14-16 Kč/m2
Křesla - 80 Kč
Sedací souprava - 70 Kč/místo
Židle - 15 Kč
Letiště - 240 Kč
Matrace - 140 Kč

tel.: 732 504 700

3. Předbojský blešák
22. 5. 2011

na víceúčelovém hřišti
9 - 12 hod. (prodávající od 8.30)
Prodáte, co Vám přebývá, koupíte, co Vám schází. Začněte třídit šatníky (oblečení) a uklízet svá obydlí (hračky, doplňky, zahradní nábytek, kola, kočárky,
odstrkovadla…)
Případné info na tel.:776 770 521, 724 245 213 nebo podatelna@predboj.cz
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