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Mateřská škola před otevřením
Jistě si nelze nevšimnout, 
že budova mateřské školy 
již stojí a stavební práce se 
chýlí ke konci. 
Kolaudační řízení začalo 
8. září. Po jeho úspěšném 
ukončení bude jmenována 
ředitelka MŠ a začne neleh-
ký boj s úřady, jehož cílem 
je zápis MŠ Předboj do 
rejstříku škol a školských 
zařízení.
Poté nám bude umožněno 
realizovat další kroky: zá-
pis dětí do mateřské školy 
a zahájení plného provozu, 

prozatím jednotřídní mateř-
ské školy.
Stravování jsme zajistili 
formou dodávky jídel z vý-
vařovny Gymnázia Františ-
ka Palackého v Neratovi-
cích. Obědy bude dovážet 
zaměstnanec výdejny jídla, 
svačiny budou připravová-
ny přímo ve výdejně MŠ.  

Zápis dětí a zahájení plného provozu jednotřídní mateřské školy v Předboji se blíží

Obědy pro obyvatele Předboje

Projekt „My třídíme nejlépe“

Vandalové řádili!Anketa:
Ano, mám zájem o odběr obědů

	 	 každý	všední	den
				pouze							 x	v	týdnu
	 	 nepravidelně	
	 	 (např.	v	době	nemoci)
	 	 počet	porcí

Ne, nemám zájem

Radost z otevření nové 
školky nemusí mít pouze 
děti a jejich rodiče. Při 
jednání o odběru obědů z 
Gymnázia Františka Pa-
lackého v Neratovicích 
jsme mysleli i na naše 
seniory. Také oni se mo-
hou k odběru jídla přihlá-
sit. Jedinou podmínkou 
je, že si každý zájemce na 
svoje náklady pořídí dvě 
sady jídlonosičů. Strávníci 
budou mít možnost výbě-
ru ze dvou druhů jídel a 
předběžná cena oběda je 
48,- Kč.
Máte-li zájem obědy ode-
bírat, stačí níže uvedený 
dotazník doručit na OÚ. 

Zatím pouze zjišťujeme 
zájem o tuto službu. Zá-
vazná přihláška k odbě-
ru obědů bude v případě 
kladného výsledku ankety 
k dispozici na OÚ.

-mb-

Veřejné zasedání zastupitelstva
Zajímá Vás, jak by mohla vypadat alespoň část obce? Na jednání zastupitelstva  
21. 9. od 18 hodin na OÚ představí společnost SGH zastavovací studii pozemků  
v západní části obce (nad staveništěm CENTRAL GROUP).

V období školních prázd-
nin bude jídlo dováženo  
ze Základní školy a Mateř-
ské školy Kojetice. Vybave-
ní MŠ, které odpovídá všem 
hygienickým požadavkům, 
jsme již zakoupili. Podali 
jsme také žádost o přidělení 
dotace na technické vyba-
vení MŠ.                   -mb-

V nočních hodinách 21. 8. 
2011 po ukončení taneční 
zábavy, která se konala  
v restauraci Na Hřišti  
v obci Předboj, dosud ne-
známí pachatelé odcizili 
pět kusů označení ulic  
a poškodili tři dopravní 
značky na trase od restau-
race Na Hřišti po ulici 
Báštecká. Prosíme obča-

ny, kteří zaregistrovali ja-
kékoliv podezřelé jednání 
osob, které se v uvedenou 
dobu pohybovaly po obci, 
aby kontaktovali Obec-
ní policii Líbeznice na 
tel. 724 112 124, e-mail:  
obecnipolicie@libezni-
ce.cz, případně tísňovou 
linku Policie ČR na čísle 
158. 

Pokračování na straně 3

Pokračování na straně 2

Telefon na Obecní policii: 

724 112 124

oběd
48,-

Obec Předboj je společně 
s dalšími obcemi a měs-
ty zapojena do projektu 
Středočeského kraje „My 
třídíme nejlépe“. V kate-
gorii obcí od 500 do 1999 
obyvatel je celkem při-

hlášeno 381 obcí. Hodno-
ceným obdobím je jeden 
rok, konkrétně IV. čtvrtletí 
2010 až III. čtvrtletí 2011. 
V současnosti je obec 
Předboj na 17. místě cel-
kového průběžného hod-

nocení a zároveň na 10. 
místě za aktuálně hodno-
cené I. čtvrtletí 2011. 
Podkladem pro hodnocení 
jsou čtvrtletní výkazy obcí 
podávané prostřednictvím 
společnosti Eko-kom a.s., 

která zajišťuje ve spolu-
práci s dalšími společnost-
mi nakládajícími s odpady 
obcí následnou využitel-
nost tříděných odpadů.
Také jsme Vás nedávno 
informovali na interneto-
vých stránkách a vývěsce, 
že obec Předboj obdržela 

od zmíněné společnosti 
Eko-kom, a.s. „Osvědčení 
o úspoře emisí“ s uvede-
ním výsledků za rok 2010. 
Svými 22,935 tunami vy-
tříděného odpadu, v pře-
počtu 28,077 tun ekv. emi-
sí CO2 (oxidu uhličitého), 
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Setkání (nejen) seniorů

Otevření dětského hřiště

Pedikúra se vrací

Výzva občanům

Obecní policie zasahuje

Ve středu 31. 8. 2011 jsme 
ve spolupráci s provozova-
telem areálu YARD Resort 
uspořádali zábavný pro-
gram o stáří s legendami 
československého šoubyz-
nysu „Vzpomínky nám 
zůstanou“.
Úžasní moderátoři Aleš 
Cibulka a Vladimír Hron 
provázeli celým pořadem, 
do kterého si jako svého 
hosta přizvali moderátora 
Václava Moravce. Protože 
primárně šlo o pořad pro 
seniory, bylo naší milou 
povinností přizvat i dámy, 
které jsou dobře obezná-
meny s jejich všedními  
i nevšedními problémy. Paní 

Pokračování článku Vandalové řádili ze strany 1

Nosková s paní Viplakovou 
z Odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví Městského 
úřadu Brandýs nad Labem 
nejen zodpověděly spousty 
dotazů na téma domovy 
důchodců, poskytovaných 
sociálních služeb a kulturně 
společenských akcí pořáda-
ných pro seniory, ale byly  
i vtipné a velmi milé.
Dalším naším hostem byla 
naše praktická lékařka paní 
MUDr. Henrieta Mavro-
geni, která seniorům např. 
taktně připomněla, že nad-
váha není vždy dědičná 
a že nejlepší pro všechny 
věkové kategorie je zdravé 
udržovat se v dobré kondici 

sportem či jen rychlou chů-
zí, například s hůlkami.
Kromě zmíněných hostů 
jsme si mohli také poslech-
nout pány Karla Gotta, 
Michala Davida, Václava 
Klause, Oldřicha Nového 
nebo Felixe Holzmanna. 
Všechny v perfektním po-
dání pana Vladimíra Hro-
na.
Téměř 100 seniorů z Před-
boje a okolí se výborně ba-
vilo, smálo, mnozí si i za-
zpívali a na závěr proběhlo 
losování o ceny věnované 
sponzory akce. Výhercům 
pak byl předán tlakoměr  
a vstupenky do divadla Pa-
lace Illusion. 

Pořad skončil mnohem 
později, než bylo plánová-
no, a z pochvalných reakcí 
odcházejícího publika mů-
žeme usuzovat, že byl veli-
ce úspěšný a předčil nejen 
naše očekávání. 

-ml-

(Pozn. redakce: Již nyní si 
paní Langová s panem So-
běslavským, kteří pořad do 
Předboje přivezli, lámou 
hlavy nad jmény atraktiv-
ních účinkujících pro příští 
Setkání (nejen) seniorů. Po-
šlete svoje tipy?)

Vzhledem k výstavbě MŠ 
na bývalém dětském hřišti 
za obecním úřadem bylo 
nutné vybudovat dětské 
hřiště jinde. Volba padla 
na konec ulice Spojovací.
Některé herní prvky byly 
přemístěny firmou NEPO, 
která garantuje jejich bez-
pečnost.

Jelikož byla nutná i menší 
renovace herních prvků, 
byla na 16. a 23. 7. 2011 
svolána „brigáda“ rodičů 
dětí ve věku 3–6 let. Ze 
40 oslovených rodičů do-
razilo kolem 20, někteří 
i s dětmi, a myslím si, že 
se nám akce povedla. Děti 
nejen pomáhaly, ale i si 
spolu pohrály. A tatínkové 
přesto, že se dost zapotili, 
neztratili dobrou náladu.
Díky nám všem jsme tedy 

mohli 6. 8. 2011 vyvěše-
ním praporku na šplhací 
zeď a krátkým proslo-
vem pana starosty hřiště 
slavnostně otevřít. Děti 
dostaly pitíčka, náramek  
z bonbonků a mohly po-
malovat barvami dle svých 
představ vstupní branku. 
Smutné je, že hned druhý 
 

den byl odcizen praporek 
a strženo houpací lano.
Měsíc poté proběhla po-
slední „brigáda“, kdy opět 
cca 20 rodičů a další ob-
čané, kteří děti ani nemají 
nebo je mají již odrostlé, 
dorazilo a zasadilo 99 ke-
říků tavolníku japonského.
Chtěli bychom tímto ještě 
jednou poděkovat všem, 
kteří pomohli a přiložili 
ruku k dílu.

-ml-

Jízda bez řidičského 
průkazu se nevyplácí
Dne 12. 8. 2011 v odpo-
ledních hodinách zajisti-
la hlídka Obecní policie 
Líbeznice muže, který se 
po ulici Hlavní v Předbo-
ji projížděl na motocyklu 
Jawa 350 bez registrační 
značky a ochranné přilby. 
Motocykl zjevně nesplňo-
val technické podmínky 
pro provoz na pozemních 
komunikacích. Strážníci 
řidiče zastavili, následnou 
lustrací bylo zjištěno, že 
řidič s trvalým bydlištěm 
v Odoleně Vodě nevlastní 
řidičské oprávnění a mo-
tocykl nemá zákonné po-
jištění. S řidičem bylo na 
místě sepsáno oznámení  

o přestupku, které bylo ná-
sledně postoupeno místně 
příslušnému odboru do-
pravy ke správnímu říze-
ní, kde výše uvedenému 
hrozí pokuta do 50.000 Kč 
a zákaz činnosti až na dva 
roky.

Řidič v Předboji nadý-
chal 1,7 promile
Dne 15. 7. 2011 strážníci 
obecní policie zastavili 
v katastru obce Předboj 
řidiče osobního motoro-
vého vozidla podezřelého 
ze spáchání přestupku. Při 
jeho projednávání byl z ři-
dičova dechu cítit alkohol, 
a proto byl hlídkou vy-
zván k provedení decho-
vé zkoušky, která ukázala  
 hodnotu 1,70  
 promile. Vzhle- 
 dem k tomu, že  
 naměřená hod- 
 nota byla vyšší  
 než 1 promile,  
 stal se řidič  
 podezřelým ze  
 spáchání trest-

ného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky  
a na místo byla přivolána 
hlídka Policie ČR. Před 
jejím příjezdem se pokusil 
řidič vozidla členy hlídky 
obecní policie podplatit  
s tím, aby hlídce Policie  
ČR sdělili, že vozidlo 
neřídil a z místa činu  
utekl.
Hlídka obecní policie vše 
zdokumentovala a zajistila 
finanční hotovost, kterou 
řidič strážníkům nabízel. 
Věc byla předána k další-
mu šetření hlídce Policie 
ČR pro podezření ze spá-
chání trestných činů ohro-
žení pod vlivem návykové 
látky a podplácení. V pří-
padě uznání viny může 
být řidič potrestán odně-
tím svobody na jeden rok 
až šest let, propadnutím 
majetku nebo peněžitým 
trestem.

Rudolf Sedlák, 
velitel 
Obecní policie Líbeznice

Žádáme občany, aby vždy včas nahlásili konání 
soukromých ohňostrojů, 

případně jiných obdobných aktivit, obecnímu úřadu.

Splníte tím svou zákonnou povinnost a zároveň Vám budou spoluobčané vděčni.
Kromě toho tím předejdete potenciální nepříjemné návštěvě Obecní policie.

Od října nás bude opět pravidelně navštěvovat 
na obecním úřadě pedikérka. Bližší informace 
najdete včas na nástěnce OÚ a obecním webu.
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Děti versus řidiči podruhé

Výsledky minulých anket

Sekáte pravidelně?

Pokračování ze strany 1

INZERCE

Projekt „My třídíme nejlépe“
což odpovídá úspoře ener-
gie ve výši 709776 MJ, 
obec přispěla ke zlepšení 
životního prostředí.
Dovolte, abychom Vám, 
obyvatelům obce Předboj, 
za třídění odpadů poděko-
vali. Zároveň Vás žádá-
me, abyste do barevných 
kontejnerů odkládali jen 
odpad, který je na nich vy-

obrazen, nikoli odpad do 
nich nepatřící, například 
matrace, televizory a jiné 
části elektrospotřebičů, 
dřevěné hračky apod. PET 
láhve pak do kontejnerů 
vhazujte sešlapané, věřte, 
že se jich tak do kontej-
nerů vejde daleko větší 
množství.

- pp -

Ve čtvrtek 2. 6. jsme se 
opět po roce sešli v ulici 
Pod Hřištěm při dopravní 
akci nazvané BEZPEČ-
NĚ V NAŠÍ OBYTNÉ 
ZÓNĚ.
Tentokrát nám ale přijeli 
pomoci policisté z Líbez-
nic a Odoleny Vody, kteří 
řidiče zastavovali a kont-
rolovali jejich způsobilost 
k řízení. Poté se děti ptaly 
řidičů, jakou rychlostí se 
má jezdit v obytné zóně.
Zprvu jsme si mysleli,  
že to bude pro řidiče pří-
liš jednoduché. Totožnou 
otázku děti řidičům poklá-
daly už vloni a v posled-
ním čísle Předbojských 
zpráv byla tomuto tématu 
věnována velká část titulní 
strany.
Ale skutečnost byla bo-
hužel jiná. Poměr mezi 
správnými a špatnými od-

pověďmi byl 50:50, a tak 
nám ke konci akce došly 
kyselé citrony, kterými 
jsme odměňovali špatně 
odpovídající řidiče. Mys-
leli jsme, že to bude o tro-
chu lepší. Tak snad příště.
Dlužno ale dodat, že všich-
ni řidiči byli milí a nepře-
stali se na děti usmívat,  
i když jim po boku policis-
ty sdělovaly, že rychlost, 
kterou většinou hádali, 
byla někdy až dvojnásob-
ná oproti té povolené.
Během akce nám do cesty 
vjelo i známé žluté auto 
vozící zmrzliny a mraže-
né potraviny. Pan řidič byl 
moc hodný. Než mu poli-
cisté zkontrolovali dokla-
dy, obdaroval všechny děti 
zmrzlinou. Ještě jednou za 
ni děkujeme, dětem moc 
chutnala. Velké díky pat-
ří také strážcům pořádku  

Jednou z povinností, kte-
rou mnozí z nás pova-
žují za samozřejmost, je 
udržování soukromých 
pozemků v takovém sta-
vu, aby nepořádek nebo 
třeba neposekaná tráva na 
nich neobtěžovaly souse-
dy.  Bohužel, ne všichni 
se o své dosud nezasta-

věné parcely, starají, jak 
by měli. V létě proto OÚ 
rozeslal celkem 26 dopisů 
majitelů neošetřovaných 
pozemků. Byli jsme potě-
šeni, že hned 14 vlastníků 
po této první upomínce 
trávu posekalo nebo pose-
kání zajistilo a pět z nich 
se dohodlo na posekání 

OÚ za úplatu. Bohužel, 
sedm z nich musíme obe-
slat znovu, protože zatím 
nijak nereagovali. I tak se 
však domníváme, že „do-
pisní akce“ byla úspěšná.
Mimochodem, OÚ služ-
bu posekání trávy nabízí 
za 1,35 Kč za jeden metr 
čtvereční. Pokud máte 
zájem, kontaktujte nás.

-sob-

Podzimně-zimní bazárek  
1. října od 15.00 bazar dětského oblečení  

v zasedací místnosti OÚ.  
(letáčky obdržíte včas do Vašich schránek)

V minulém vydání 
Zpráv jsme se Vás pta-
li, zda byste měli zájem  
o mléčné výrobky pří-
mo z mlékárny. Vý-
sledek: 25 anketních 
lístků pro, 5 proti, mlé-
ko a jogurty tak mnozí  
z Vás jistě již ochutnali. 
Pojízdná prodejna stojí 
před Obecním úřadem 
vždy v sobotu v 8 hodin 
ráno.
Podobně, i když méně 
jednoznačně dopadla 

Čeká nás zdražení?
Jak můžete vidět i na fotografii, 
okolo kontejnerů na tříděný odpad 
(jejichž počet i stanoviště podle 
potřeby rozšiřujeme) lze nalézt 
i nejrůznější věci, které tam 
evidentně nepatří. Bohužel, fakt, 
že někteří z nás nejsou ochotni se 
k ostatním a životnímu prostředí 
chovat ohleduplně, s největší 
pravděpodobností povede ke 
zvýšení cen za svoz odpadu pro 
všechny, neboť náklady na likvidaci 
matrací, televizorů, stavebního 
odpadu apod., nemůže obec nést do 
nekonečna.

-sob-

z obecní policie z Líbez-
nic, státní policii z Odo-
leny Vody, OÚ Předboj za 
ovoce pro řidiče a hlavně 
všem dětem a rodičům, 
kteří se k nám připojili.
Po prázdninách dopravní 
akci zopakujeme a věříme, 
že již brzy budou všichni 
řidiči znát platná pravidla 
silničního provozu, a že si 
citrony z dopravních akcí 
budou nosit děti domů  
k ochucení čaje.

La&La

anketa týkající se pro-
vozu obecního rozhla-
su. Pro jeho zachování 
se vyslovilo 19 z Vás, 
proti němu 9. Zde ur-
čitě vezmeme v úvahu  
i názory některých  
z Vás na náplň rozhla-
sových sdělení. Pokud 
se týká rozmístění am-
plionů a jejich směrová-
ní, zde již byl proveden 
přezkum a jeho výsled-
kem je doporučení za-
chovat současný stav.

Pojišťování firem a běžného majetku.
Odpovědností za škody – domy, byty, auta, občané.

KOOPERATIVA – ALLIANZ
SLAVIA – ČP – GENERALI

PŘI ŠKODÁCH MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ 
PODKLADŮ A ZASTUPOVÁNÍ VŮČI POJIŠŤOVNÁM.

VLADIMÍR CACH 
„ SERVIS CENTER PRAHA“, registr  ČNB:  019332 PA

tel: 608740111 – Předboj  227 – brokerpro@seznam.cz



Strana 4 PŘEDBOJSKÉ ZPRÁVY

Předbojské zprávy, vychází nepravidelně v Předboji, číslo 4, ročník 2011. Pro občany Předboje zdarma. Reg. Ministerstvem 
kultury pod ev. č. MK ČR E 19912. Vydává obec Předboj, Hlavní 18, 250 72 Předboj, IČ: 00240630. 

Redakce: redakce@predboj.cz. Toto číslo vyšlo 20. září 2011.

Podzim na statku

Vítání občánků

Šumný Předboj?

Pohybové aktivity
Od září opět začínají pra-
videlné hodiny jógy, zum-
by a pilates, a to jak pro 
děti, tak pro dospělé. Roz-
šířili jsme nabídku jógy  
o další hodiny a máme 
také nové lektory. Pro děti 
jsme na podzimní semestr 
opět připravili kurz Zum-
batomic s Nikol Bárovou. 
První hodina byla již ve 

středu 14. 9. od 17.45 hod. 
Rezervace přes recepci na 
kavárně nebo online.
Pro děti jsme rovněž při-
pravili výtvarně-tanečně-
dramatický kroužek aneb 
„YARD Fantasy Time for 
Kids“, který se bude konat 
každou neděli od 16.00 do 
17.30 hod. a povede ho ta-
nečnice a herečka Tereza 
Sokolová Milnerová.

Kavárna
Kavárna s recepcí bude 
do října otevřena kaž-
dý den od 9.00 do 20.00 
hod. nebo dle programu. 
Připravili jsme pro vás 
rozšířený sortiment vín 
(Mělnicko, Morava, Ev-
ropa, Nový svět), koktejlů  
a nápojů, které vás zahře-
jí v chladném podzimním 
počasí. Terasu jsme vyba-
vili osvětlením, teplomety 
a teplými dekami.

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

Filmové čtvrtky
Od 6. 10 do 15. 12. pro 
vás budeme každý čtvrtek  
v kavárně promítat za-
jímavé filmy. Program 
naleznete na www.yardre-
sort.com nebo na recepci  
v kavárně. Vstupné 50 Kč, 
z důvodu omezené kapaci-
ty doporučujeme rezervaci 
emailem na info@yardre-
sort.com.
Klub seniorů 
Rádi bychom nabídli 
předbojským seniorům 
klidné a příjemné místo  
k setkávání,  a to pondělní 
odpoledne, kdy v areálu 
neprobíhají žádné hro-
madné akce nebo cvičení  
s hlasitou hudbou. Pro-
gram a speciální nabíd-
ku pro vás připravujeme  

a budeme brzy komuniko-
vat ve spolupráci s obec-
ním úřadem, na naší ná-
stěnce u vstupu do areálu 
a také na našem webu.
Golfový areál
Kryté a osvětlené golfové 
odpaliště bude umožňovat 
trénink i na podzim, kdy 
také ještě můžete využít 
nabídky na skupinové 
kurzy či individuální lek-
ce pro děti i pro dospělé. 
Vaše dotazy týkající se 
provozu a nabídky našeho 
golfového areálu směřuj-
te prosím na nový e-mail 
golf@yardresort.com.

YARD RESORT
Ke Tvrzi 7, Předboj
www.yardresort.com
info@yardresort.com

V minulých letech praco-
valy v obcích tzv. „Sbory 
pro občanské záležitosti“. 
Na našem obecním úřadě 
je v archivu dochována 
Kronika Sboru pro občan-
ské záležitost za období 
1977 – 1989. V těchto do-
bách bylo v kompetencích 
i menších obcí provádět 
povinné slavnostní akce 
jako např. vítání občánků 
do života, uvítání dětí do 
1. třídy, slavnostní předá-
vání občanských průkazů 
nebo vítání občanů při ná-

Motto:
„Tam, kde postavili obytné 
domy, bývají nějaká ná-
městí, třeba už mnohokrát 
viděná, ale aspoň to je něco, 
co tamní život učeše, nějaký 
hlavní prostor, kde se něco 
děje.
Staví-li se tak, aby se ušetři-
lo na veřejném a získalo se 
maximum z toho, co se dá 
rozdělit a prodat, tam vzni-
kají prostory bez jakékoli 
urbánní hodnoty a logiky.“ 
(Z rozhovoru Dany Braunové 
s Davidem Vávrou, Magazín 
Právo, 23. 7. 2011, s. 25–26.)

vratu ze základní vojenské 
služby, nebo třeba gratu-
lace k životním jubileím. 
Po roce 1989 některé tyto 
akty z důvodů bezpřed-
mětnosti zcela vymizely 
a ty, které zůstaly, byly 
převzaty např. registry 
obyvatel nebo základními 
školami. 
Jediné, co bylo zpravidla 
v obcích a městech, stejně 
tak v Předboji, zachováno, 
jsou gratulace k životním 
jubileím a tzv. vítání ob-
čánků. 

Tahle odpověď architekta Vá-
vry (mnozí z vás ho jistě znají 
z divadla Sklep nebo z tele-
vizních cyklů Šumná města 
či ze zcela nových Šumných 
stop) se mi vybaví skoro 
vždycky, když se procházím 
po Předboji v nově zastavě-
ných nebo zastavovaných 
lokalitách. Není moc míst, 
kde lze umístit kontejnery na 
tříděný odpad, nevím, jak by 
se v některých místech pohy-
bovaly hasičské vozy, a vlast-
ně jsem rád, že jsou alespoň 
pozemky většinou prodávány 
k individuální výstavbě. Přes 

všechny její neduhy totiž ale-
spoň nežijeme v „sídlištích na 
ležato“, jak se zhusta přezdívá 
satelitům s řadovkami nebo 
dokola se opakujícími třemi 
typy uniformních domečků  
s pozemky tak akorát na za-
parkování dvou povinných 
aut a postavení popelnice.
Vedení obce navíc nemá mno-
ho pák, jak to změnit. Pracuje 
s nějakou koncepcí, kterou 
zdědilo, také naše kompeten-
ce nejsou nijak rozsáhlé.
Vávrův názor je mi ale veli-
ce blízký. I proto vítám, že se  
v tomto volebním období daří 
udržovat trend, který, poda-
ří-li se ho udržet, povede ke 
zkvalitnění života v obci je-
jím stávajícím obyvatelům.
Za obecním úřadem vyrostla 
mateřská školka, v součas-
né době finišují přípravy na 
její otevření. Máme obecní 
policii. Kdo chce, může si 
přečíst třeba tenhle článek  
v obecních novinách. Za po-
moci mnohých z Vás bylo vy-
budováno nové dětské hřiště 
v atraktivním místě, kde si 
nejen maminky s kočárky 
mohou oddychnout při svých 
procházkách.
Sám jsem si svoje působení 
ve vedení obce shrnul asi tak-
to: „Teď nám, zítra ostatním.“ 
Za sebe tedy říkám, že mojí 
prioritou je poskytnutí záze-
mí stávajícím obyvatelům, 
bezhlavé rozšiřování obce  
a nárůst počtu obyvatel ne-
chám těm, kdo přijdou po 
mně. Pokud o ně tedy budou 
mít voliči zájem.

-sob-

Ještě v loňském roce 
byly gratulace, případně 
s dárkem, předávány ju-
bilantům a rodičům dětí 
průběžně buď osobně za-
stupitelkami a zaměstnan-
kyněmi obecního úřadu, 
které se zabývaly touto 
agendou, nebo v případě 
opakovaného nezastižení 
pak vhozením do poštov-
ní schránky. V tomto roce 
byla pro jubilanty tradice 
zachována a pro děti a je-
jich rodiče máme v Před-
boji v úmyslu zavést no-
vou formu vítání občánků 
do řad občanů obce.
V návaznosti na nově 
vznikající subjekty a ak-
tivity v obci Předboj se 
v současnosti v rámci 
spolupráce s nimi nabízí 

možnost připravit uvítání 
dětí do života a mezi ob-
čany obce Předboj v tro-
chu slavnostnějším duchu. 
„Vítání občánků“ pro rok 
2011 tak bude vzhledem 
k počtu narozených dětí 
připraveno ke konci roku. 
Uvidíme, zda zavedení 
slavnostního uvítání dětí 
do života bude mít u je-
jich rodičů pozitivní ohlas  
a zda rodiče s dětmi budou 
přijímat pozvání na tato 
uvítání.
A co ti, kterých se uvede-
ná tematika v současnosti 
osobně netýká? Sdělte 
nám svůj názor nebo vlast-
ní zkušenosti s vítáním 
občánků. Za příspěvky 
předem děkujeme.

-pp-


