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Předboj má svého obecního strážníka

Výstavba školky bude 
probíhat ve dvou etapách. Po 
úplném dokončení bude mít 
kapacitu 48 dětí.

Obecní policie Líbeznice 
má od čtvrtka 16. června 
2011 o dva nové strážníky 
více. Čtyřčlenný sbor svou 
působnost rozšířil také na 
obec Předboj.
Nová kapitola v životě 
líbeznické obecní policie 
začala slavnostním slibem 
strážníků v nově rekonstru-
ované sýpce Yard Resort  
v Předboji, za zvuku české 
státní hymny, pod prapory 
všech zúčastněných obcí  
a České republiky.
„Nechceme obecní policii 

kvůli represi občanů, ale 
kvůli pořádku a zvýšení 
pocitu bezpečí v obci,“ 
zdůraznil v úvodním slo-
vě starosta Předboje Karel 
Kodiš. „Už jen samotná 
přítomnost policistů v obci 
zvyšuje respekt vůči záko-
nům,“ přidala se starostka 
Baště Iva Cucová.
„Rozšíření Obecní policie 
představuje samozřejmě 
důležitou výhodu i pro Lí-
beznice. Není to jen starost 
navíc. Větší obecní policie 
je akceschopnější. Bude 

Jiřího Srbu a jeho nové kolegy budeme potkávat v ulicích Předboje ve společných hlídkách

Více informací
na straně 2

Dvě kandidátky na ředitelku MŠ

Předbojský triatlon

Výstavba mateřské školy 
v Předboji by měla začít  
v nejbližší době. Vše je 
připraveno a nyní čeká-
me na vydání stavebního 
povolení. V první fázi ote-
vřeme jednu třídu pro 24 
dětí, vše bude ale probíhat 
tak, abychom mohli budo-
vu rozšířit i o plánovanou 
druhou třídu.
Každá škola potřebuje 
svého ředitele, proto jsme 
již nyní podnikli kroky ne-
zbytné pro jeho jmenování, 
samozřejmě po konzultaci 
s příslušnými odborníky 
dané problematiky. Pro 
konkurzní řízení byla jme-

nována pětičlenná komise 
s tajemníkem, zaměst-
nancem obecního úřadu.  
V této funkci se vystřída-
ly  paní Michaela Langová  
a paní Ivana Stejskalová. 
Za zřizovatele byli jme-
nováni dva členové ko-
mise – zastupitelka paní 
Marie Bíbrová a původně 
jmenovaného pana sta-
rostu Kodiše později na-
hradil místostarosta pan 
Soběslavský. Jednoho 
člena, paní Mgr. Zuzanu 
Dubinovou, určil ředitel 
Krajského úřadu. Dále se 
účastnila paní inspektorka 
Mgr. Ladislava Halvová   

z České školní inspekce. 
Pátým členem komise 
byla paní Milada Flíčková 
– ředitelka MŠ Harmonie  
z Neratovic. Do výběro-
vého řízení se v řádném 
termínu přihlásily tři kan-
didátky. Komise na svém 
prvním zasedáni rozlepila 
obálky a zkontrolovala, 
zda uchazečky vyhověly 
podmínkám výběrového 
řízení. V našem přípa-
dě tomu tak bylo u dvou 
uchazeček, které pak byly 
pozvány k ústnímu po-
hovoru. Komise shledala 
obě účastnice vhodnými 
kandidátkami na funkci 
ředitele MŠ a rozhodla o 
pořadí, v jakém je dopo-
ručila zřizovateli k případ-
nému jmenování. Nyní je 
na vedení obce, kterou z 
uchazeček jmenuje.

-mb-

ANKETA
Vadí vám rozhlas?

Chcete mléko 
z farmy?

možné také prodloužit 
dobu, kdy je možné obecní 
policii využívat, a to třeba 
i při víkendových akcích,“ 
doplnil starosta Líbeznic 
Martin Kupka.
Předboj je domácím úze-
mím strážníka Jiřího Srby, 
ostatní však budeme po-
tkávat ve společných hlíd-
kách při měření rychlosti 
a další společné policejní 
činnosti.

Oficiální zprávu redakčně 
upravil   -sob-

První ročník Předboj-
ského triatlonu se konal  
18. 7. 2010 za účasti 82 zá-
vodníků včetně dětských 
kategorií. Vítězi hlavního 
závodu se stali Jaroslav 
Brynda (foto) a Jitka Ši-
máková. Potud historie...
Máme totiž před sebou 
ročník druhý, který se 
koná v neděli 3. 7. 2011. 
Závod je součástí série 
Tritour, Středočeského po-
háru pro žákovské katego-
rie a současně se jede jako 
závod Pražského poháru 
pro všechny kategorie.

I letos je zázemí situováno 
do prostor multifunkčního 
sportovního a kulturního 
centra statku Yard Resort 
v Předboji. Yard Resort 
se pro letošní stal i gene-
rálním partnerem závodu, 
obec Předboj pak pod-
pořila pořádání závodu  
a starosta obce pan Karel 
Kodiš převzal záštitu nad 
dětskými závody.
Snahou pořadatelů z cyk-
listického oddílu Bike ser-
vice Klecany je nabídnout 
závodníkům a návštěvní-

Pokračování na straně 4

Telefon na Obecní policii: 

724 112 124
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Básnička k dětskému dni

Dětský den v YARDu

Předbojský blešák

Letošní dětský den se ko-
nal 29. 5. 2011 na statku 
YARD Resort. Dětský den 
byl pořádán ve spolupráci 
společnosti YARD Resort  
s obcí Předboj, která za pomo-
ci studentů, Sokola Předboj  
a sponzorů zajistila pět stano-
višť pro jednotlivé soutěže. 
Další tři stanoviště byla zajiš-
těna společností YARD Resort 
a zbylá dvě obstaral pan Laňka 
a Bike servis Klecany o.s.
Již při prezentaci dostalo kaž-
dé soutěžící dítě malý dárek  
a mohlo absolvovat mimosou-
těžní úkol „Lovení Jupíka na 
udici“. Všechny děti si také 
mohly zatančit v rámci pro-
gramu „Zumba s Niki“.

Na víceúčelovém hřišti se 
22. 5. 2011 uskutečnil již 
potřetí Předbojský blešák.
Prodávající dostali tradič-
ně ranní kávičku zdarma 
a pro kupující, jejichž ná-
kup přesáhl částku 50 Kč, 
připravil pan Ciolek, nový 
provozovatel restaurace Na 
hřišti, výtečný gulášek. Re-
staurace byla po celou dobu 
konání blešáku otevřena, 
takže se všichni účastníci 
mohli průběžně občerstvo-
vat, ale i u jednoho stoleč-
ku na samotném blešáku se 
daly koupit úžasné, voňavé 
a s láskou pečené domácí 
muffiny.

Soutěže pro děti byly připrave-
ny v těchto disciplínách: střelba 
ze vzduchovky, skákání v pyt-
lích, přenášení míčku na lžíci, 
ukládání sirek do krabičky, 
hod na plechovky tenisákem, 
patování, hod golfovým míč-
kem, překážková dráha, slalom  
a jízda zručnosti na kolech 
a společné dekorování auta. 
Každé dítě, které se umísti-
lo ve své věkové kategorii 
na prvním až třetím mís-
tě, bylo odměněno dárkem  
a diplomem.
Věříme, že všech 98 dětí 
si i s rodiči užilo příjemné  
a zábavné odpoledne.

Michaela Langová

Další prodejci nabízeli sa-
zeničky rajčátek, dekorace 
do domácnosti, nábytek, 
kuchyňské nádobí, cyklis-
tické doplňky, oblečení pro 
děti i dospělé, obuv, spoustu 
hraček a pomůcek pro děti, 
dále sportovní potřeby  
a jízdní kola. Všechno zboží 
bylo za velmi příznivé ceny 
a na konci akce ho někteří 
prodávající nabízeli do-
konce s padesátiprocentní 
slevou.
Děkujeme panu Ciolkovi a 
všem, kteří na blešák dora-
zili. Už teď se těšíme na ten 
příští, podzimní.

La&La

Básničku k dětskému dni, kterou jste mohli slyšet  
z obecního rozhlasu, složila maminka Magdaléna, spo-
lupracovaly maminky Majda a Míša a poděkování patří 
i Rádiu Dechovka. Recitovaly naše předbojské děti:
Mína, Anička, Péťa, Gábinka, Týnka, Ondra, Tomášek, 
Bára, Honzík                    

My jsme děti z Předboje, málo kdo ví, kde to je.
Ale naše vesnice, krásná je pro nás velice. 
Stala se naším domovem, 
kde smích a hry jsou zákonem. 
Jaro léto podzim zima, dovádíme a je nám prima. 
Sluníčko i tráva je náš kamarád, 
ať si malý nebo velký, pojď si s námi hrát. 
Vyskoč, přeskoč, utíkej, pro medaili pospíchej. 
Přítele si sebou vem, ať tu srandu unesem. 
Vítěz bude každý z vás, (ten) kdo přijde mezi nás 
a s úsměvem na líci, nepokazí legraci.

La&La

Obecní úřad dětem

Milé děti, pojeďte s námi 
v sobotu 8. 10. 2011 

od 15.30 do Městské kni-
hovny v Praze!

Proč?
Přece na představení 
Michala Nesvadby!

Vstupenky v ceně 165 
korun si můžete zamluvit 

již nyní.
Máme pro Vás sedadla 

do prvních tří řad.

ANKETA

Mléko do domu? Odzvoníme amplionům?
Obecní úřad nabízí zapojení obce do rozvozové trasy služby „Mléko 
z farmy“. O co jde? Jedná se o společný projekt dvou farmářů, kteří se 
rozhodli zaplnit mezeru na trhu a vyrábí a dodávají prostřednictvím 
vlastní distribuční sítě opravdu čerstvé mléčné výrobky, například 
mléko, jogurty, sýry. Více informací naleznete na internetových 
stránkách www.mlekozfarmy.cz.
Dejte nám prosím vědět, zda byste měli o službu zájem. Pokud bude 
zájemců více, zařídíme, aby se Předboj stala součástí projektu.

V poslední době jsme zaznamenali množství kritických hlasů 
na adresu obecního rozhlasu. Zatímco dříve jste si stěžovali, že 
hlášení buď neslyšíte, nebo jim nerozumíte, teď mnohým naopak 
vadí jeho samotná existence. Důvod? Hlučnost. Máme tedy po 
vyladění ampliony zase zrušit? A nebudou nám nakonec chybět? 
Co vy na to? Odpovězte prosím na anketní otázku a doplňte ulici, 
ve které bydlíte. Regulaci pak budeme moci provést podle zájmu 
těch, které obecní hlášení ruší, ale i těch, pro něž je vítaným  
a mnohdy skoro jediným zdrojem informací o dění v obci.Ano, měl bych zájem

Zrušte Bydlím v ulici:
Přesměrujte
Nechte tak, jak je

Amplion: 
Ne, nemám zájem

Vyplněný anketní lístek vhoďte do schránky obecního úřadu
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Ještě dále do historie
Po třicetileté válce byly 
české země silně rozvráce-
ny, spousta obcí vydranco-
vána a obyvatelstvo značně 
zdecimováno. Pro potřebu 
nápravy tohoto stavu bylo 
provedeno podle dnešní 
terminologie „sčítání lidu“, 
které mělo být podkladem 
pro vyměření daní, osídlení 
opuštěných usedlostí a dále 
k osévání opuštěných polí. 
Uvedený akt proběhl v čes-
kých zemích v letech 1652 
až 1654.
Obec Předboj patřila do 
Kouřimského kraje, majet-
kově náležela Statku Břeža-
ny, panny Kněžny sv. Jiří na 
hradě Pražském (doslovný 
přepis), spolu s ní pak dále 
vesnice Dolínek, Bořano-
vice, Sedlec, Kozárovice, 
Zálezlice, Čeňkovice, Ra-
dějovice a Čenětice (u Jílo-
vého), Psáry a Bukol.
Celkem zde hospodařilo 
28 sedláků, 19 chalupníků,  
1 zahradník (v Čenkově). 

Polí všech bylo 2354 stry-
chů (1 strych = 2850 m2),  
z čehož ozimů 678, zbytek 
jařin. Koňských potahů bylo 
115, krav 184, jalovic 83, 
ovcí 100, sviní 155. Také 
byl evidován jeden ovčák  
a jeden ovčácký pacholek.
V samotné Předboji pak 
přebývali:
sedláci: Matěj Vondrka měl 
50 strychů polí, 2 potahy a 4 
krávy. Bartoň Tatla pak rov-
něž 50 strychů polí, 2 pota-
hy, dále 3 krávy a 3 svině. 
Třetí sedlák, Jan Vokurka, 
měl také 50 strychů polí, 2 
potahy, 2 krávy a 3 svině.
Chalupníci: měli od 6 do 
18 strychů polí, většinou 
byli bez koňských potahů, 
ale chovali 2 až 4 krávy  
a 1 až 2 jalovice. Byli to 
Václav Čelač, Jan Satran-
ský, Jan Kostrba, Jiřík Čer-
nej a Dorotka Tolatka (ta 
měla i 4 svině). Jedno sed-
lácké stavení bylo rozboře-
né a pusté, mělo 48 strychů 

... aneb Co jste možná nevěděli
Březen letošního roku byl 
měsícem, ve kterém pro-
běhlo sčítání lidu, domů 
a bytů v České republi-
ce. Poprvé v historii se  
v jednom společném roce 
z nařízení Evropské ko-
mise sčítají také všechny 
ostatní členské země EU, 
poprvé v historii bylo 
možné vyplnit sčítací 
formuláře na internetu  
a poprvé došlo též ke sčí-
tání bezdomovců.
Napadlo mě, že dříve, 
než se dozvíme výsledky 
letošního sčítání, bylo by 
možná zajímavé dozvědět 
se něco z historie sčítání 
lidu:

Jak uvádí Wikipedie, ote-
vřená encyklopedie, jsou 
známy seznamy podda-
ných již ze 14. až 17. sto-
letí, ale pravidelná sčítání 
začala až v 18. století za 
vlády Marie Terezie. Dů-
ležitým mezníkem v his-
torii sčítání lidu byl pak 
rok 1869, kdy v Rakous-
ko-Uhersku došlo jednak 
k prvnímu modernímu 
sčítání lidu a jednak bylo 
již tehdy stanoveno, že se 
sčítání bude od té doby 
opakovat pravidelně kaž-
dých 10 let. Stejný inter-
val doporučily později  
i Spojené národy (SN, poz-
ději OSN). Od r. 1869 jsou 

  
Sčítání v roce Počet obyvatel Počet domů
1869 320 39
1880 314 43
1890 334 52
1900 348 62
1910 409 72
1921 420 70
1930 422 82
1950 432 110
1961 432 119
1970 392 116
1980 349 105
1991 313 125
2001 279 123

také data ze sčítání veřejně 
publikována. První sčítání 
lidu v samostatném Čes-
koslovensku se uskuteč-
nilo v roce 1921. Jediné 
pravidelné sčítání, které se  
v novodobé historii Čes-
koslovenska nekonalo, 
mělo proběhnout v roce 
1940. Důvodem byla, jak 
jinak, 2. světová válka.

Jitka Paděrová 
kronikářka

(pozn. redakce: Předběžné 
výsledky letošního sčítání 
by mohly být zveřejněny 
ke konci roku 2011.)

údaje ČSÚ – Českého statistického úřadu

Výsledky sčítání lidu v Předboji od roku 1869

polí a původní vlastník byl 
Machalovský. Jedna cha-
lupa byla rovněž opuštěna, 
její vlastník se jmenoval 
Chalupníkovský.
Kromě  toho byl v obci 
hamfeštní dvůr, ve kte-
rém hospodařila Markyta 
Krumpachová. Dvůr byl 
oproti ostatním větší, takže 
Krumpachová měla na 300 
strychů polí, 11 potahů, 13 
krav, 14 jalovic, 200 ovcí 
a 16 sviní. Na poznámce z 
roku 1738 je dopsáno „Vyh. 
def.“ (vyhořel). Hamfeštní 
dvůr byl dnešní terminolo-
gií statek, dlouhodobě pro-
najatý majitelem.

Z Berní ruly Kouřimského 
kraje, svazek 19, díl 1, pro 
Vás čerpal 

Pavel Šrotýř

Původní Berní rulu zpraco-
vala PhDr. Marie Haaso-
vá–Jelínková. V roce 1952 
ji vydalo SPN z prostředků 
Min. školství, věd a umění.

Ceník inzerce v obecním zpravodaji „Předbojské zprávy“
Formát zpravodaje: A4, Velikost inzerátu / Cena inzerátu 
(v poměru k velikosti strany):
1/1 – 750,- Kč, 1/2 – 500,- Kč, 
1/4 – 400,- Kč, 1/8 – 300,- Kč
Tento ceník se nevztahuje na oznámení nevýdělečného 
charakteru, zejména z oblasti charity a volnočasových 
aktivit, která uveřejňujeme zdarma.

INZERCE
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Střípky ze zastupitelstva
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Prvního června se sešli 
zastupitelé, aby projednali 
vše, co se za dobu od jejich 
posledního zasedání nahro-
madilo. Na programu byla 
opět obecní policie, tento-
krát už ale konkrétní návrh 
smlouvy s Líbeznicemi, 
dvě rozpočtová opatření, 
jedno z nich právě kvůli 
obecní policii, opět vyhláš-
ka o místních poplatcích, 
personální doplnění výbo-
rů zastupitelstva, darování 
dalších komunikací obci  
a schválení věcného bře-
mene, ale také, a možná 
především, návrh smlou-
vy na výstavbu mateřské 
školky.
Po formálním úvodu jsme 
ihned přistoupili k pro-
jednání návrhu smlouvy  
o obecní policii. Jak už asi 
všichni vědí, strážníka nám 
zajistí sousední obec Lí-
beznice. Smlouvu uzavírá-
me na neurčito, ale s mož-
ností ji případně kdykoliv 
ukončit. Roční provoz je 
zatím nastaven na cca 440 
tisíc korun, letos, kvůli ná-
kupu výzbroje a výstroje, 
dovybavení vozového par-
ku atd. je to ale za půl roku 
téměř 400 tisíc korun.
Hned po policii přišly na 
řadu přesuny peněz. Nej-
prve jsme peníze vyčle-

Předbojský triatlon 2011
kům více než jen „pouhý“ 
závod. Celý závodní den 
bude proto provázet ně-
kolik doprovodných akcí, 
těšit se lze na řadu pro-
dejních stánků převážně 
se sportovním vybavením 
a oblečením. Partnerem 
závodu je i Nike running 
Czech republic, který 
umožní testování špič-
kové sportovní běžecké 
obuvi stejnojmenné znač-
ky, včetně možnosti jejího 
zapůjčení pro závod.

Závod samotný se od loň-
ského roku rozrostl kro-
mě klasické závodní tratě  
o zkrácenou variantu Easy, 
která umožní start i těm, 
kteří si na plnou závod-
ní vzdálenost netroufají. 
Další novinkou je i závod 
štafet, kdy každý závodník 
absolvuje pouze jednu vy-
branou disciplínu.
Díky spolupráci s českým 
výrobcem zmrzlin Prima 
budou moci malí i velcí 
návštěvníci zdarma ochut-
nat novinky z jeho sorti-

mentu pro letošní sezonu. 
Celým dnem bude prová-
dět moderátor Láďa Cach 
alias DJ Quattro, po ukon-
čení závodního programu 
bude následovat afterparty 
s rockovou kapelou.

Program dne:  
8.00 – začátek prezence 
dětských závodníků 
9.30 – 12.00 starty dět-
ských závodů  
12.30 – start štafet a HOB-
BY závodu 0,375 – 14 km 
– 2,5 km

něné na dopravní opatření 
převedli do položky opat-
ření bezpečnostních, z níž 
bude financována zmíněná 
obecní policie. Poté násle-
dovalo rozdělení dotace 
Středočeského kraje. Moc 
peněz jsme sice nedostali, 
protože „krize“ se zpoždě-
ním dorazila i do veřejné-
ho sektoru, kde došlo pře-
devším zmrazení mnoha 
dotačních programů, ale 
přesto jsme mohli navýšit 
především položku doprav-
ní obslužnosti (autobusy)  
a školek a škol, kde došlo 
ke značnému růstu nákla-
dů.
Vyhlášku o místních po-
platcích jsme v krátké 
době řešili už podruhé, její 
minulé znění se v někte-
rých bodech nelíbilo Mi-
nisterstvu vnitra. Nemusíte 
se ale děsit, nová vyhláška 
žádné zdražení ani zásadní 
změny nepřinese, jen jsme 
upravili některé formální 
nepřesnosti.
Členkou finančního výbo-
ru a kontrolního výboru se 
stala paní Bíbrová.
Až budeme za pár let bi-
lancovat, jak se nám pěkně 
rozrůstá obecní majetek, 
můžeme vzpomenout tře-
ba na to, jak jsme schválili 
darování dalších pozemků  

s vybudovanými komuni-
kacemi a osvětlením v lo-
kalitě Pod Kapličkou. Kro-
mě jiného se tak bude obec 
od následující zimy starat  
o další stovky metrů míst-
ních silnic, tak jak tomu 
bylo a je i ve všech ostat-
ních obdobných případech. 
Dar je to tedy danajský, na-
víc se nedá odmítnout.
To další bod jednání byl 
daleko veselejší, i když 
znamená velký závazek. 
Znamená ale také, že se 
mnoha rodičům uleví, pro-
tože jsme schválili smlou-
vu o výstavbě budovy ma-
teřské školky za více než 
5 milionů korun s vítězem 
soutěže o veřejnou zakáz-
ku, zdibskou společností 
Urbiosisto, s.r.o. Výstavba 
by měla začít v nejbližší 
době, vše je připraveno  
a nyní čekáme na vydá-
ní stavebního povolení.  
V první fázi otevřeme 
jednu třídu pro 24 dětí, 
výstavba ale bude vedena 
tak, abychom mohli bu-
dovu rozšířit i o plánova-
nou druhou třídu. Sluší se 
poděkovat zastupitelům, 
že všichni hlasovali pro, 
přestože mezi nimi na téma 
výstavby mateřské školky 
nepanovala v minulosti 
shoda.

VYSOKOTLAKÉ ČIŠTĚNÍ
PRAŽÁK

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A ČALOUNĚNÍ

tel.: 732 504 700

Profesionální čištění zámkové 
dlažby, kamene, betonu a ostatních 

pevných materiálů 
(terasy, bazény)

Cena 20-30 Kč/m2 dle plochy 
a použité chemie

Koberce - 14-16 Kč/m2
Křesla - 80 Kč

Sedací souprava - 70 Kč/místo
Židle - 15 Kč

Letiště - 240 Kč
Matrace - 140 Kč 

INZERCE

13.00 – vyhlášení výsled-
ků dětských závodů  
14.00 – start hlavního 
závodu 0,75 – 28 km –  
7,5 km
16.00 – vyhlášení výsled-
ků a after party
Bližší info na webových 
stránkách uvedených níže. 

Závod Předbojský Triat-
lon má však nejen závod-
ní a sportovní zaměření. 
V průběhu dne proběh-
ne dobročinná tombola,  
v níž bude možné zís-
kat po zakoupení lístku  
v hodnotě 20 Kč hodnot-
né a zajímavé ceny reno-
movaných značek Sony, 
Tescoma, Tefal či Sencor. 
Celý výtěžek tomboly 

Pokračování ze strany 1

bude na konci závodního 
dne věnován zástupcům 
Dětského domova v Ži-
chovci na Šumavě.
V neděli 3. července 
tak bude možné strávit  
v Předboji den plný spor-
tu, zábavy a dobré nálady, 
zazávodit si a zkusit, jaké 
jsou hranice a limity Va-
šich fyzických možností.
Na co nejhojnější účast se 
těší a (snad) jsou připrave-
ni pořadatelé z Bike servi-
ce Klecany, na jejichž we-
bových stránkách www.
fafekbiketeam.wz.cz lze 
nalézt řadu dalších podrob-
ností a aktualit, týkajících 
se závodu a další včetně 
přihlášení se na stránkách 
www.etriatlon.cz .

www.fafekbiketeam.wz.cz, www.etriatlon.cz

Schválen byl i způsob vy-
jednávání se společností 
G 3 plast, s.r.o., která vede 
přes obecní pozemky ne-
legální potrubí, jímž ne-
legálně vypouští vodu do 
Kojetického potoka. Man-
dát k jednání nyní vedení 
obce má.
Zastupitelé rovněž sou-
hlasili se zřízením věc-
ného břemene k jednomu  
z obecních pozemků z dů-
vodu zahloubení kabelu 
elektrického vedení.
Na závěr pan starosta krát-
ce informoval o aktuálním 
dění na úřadu a v obci. 

Kromě jiného se, ve spo-
lupráci s panem Svobodou, 
podařilo se vyčistit les U 
Prutníku a z lokality Pod 
Vrškem „zmizela“ po sta-
rostově intervenci odstave-
ná sanitka. 
Po krátké diskusi, v níž 
jsme se mimo jiné shodli, 
že ruku k dílu může přilo-
žit opravdu každý (třeba 
úklidem nebo posekáním 
trávy před vlastními vra-
ty), protože tím získá nejen 
příjemnější místo k životu, 
ale také osobnější vztah  
k němu, jsme se rozešli.

-sob-


