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Obecní policie: Široký záběr
V březnu strážníci kromě "rutinního" měření rychlosti a postihu některých dalších nešvarů pomáhali při zdokumentováníčerné skládky, napadení psa psy a vyšetřování vloupání. Aprávě na posledně zmíněné situace si posvítíme více.
Na skládce to smrdí?Někteří z nás vědí, jiní tuší adalší si třeba ještě neuvědomili, že zřejmě ne všechno,

co se děje okolo uměléhokopce v jihovýchodní částipředbojského katastru, je vpořádku. I díky strážníkům

obecní policie tak mámedobře zdokumentováno, covšechno končí na skládce,jejímž vnějším projevem jeuvedený kopec. Na začátkubyla "sledovačka" uskutečněná pozorným Předbojanem, který zjistil, že naskládku je vyvážen podezřelýstavební odpad z jedné pražské demolice. Následovalažádost o součinnost obecnípolicie, jejíž hlídka byla připrvní návštěvě ujištěna, že jevše v pořádku. Při té další alebylo zjištěno, že na skládcezřejmě zdaleka nekončí jensuť a drť. Na fotografiíchmáme plechy, dráty, nádoby... Vše bylo postoupenopříslušným úřadům. Doufejme, že se dočkáme nápravy.

I psi mají své dnyV polovině března byla dvěmapsy větší rasy napadenačivava. Stalo se tak při procházce, resp. venčení v uliciPod Hřištěm. Incident je bohužel smutnou ukázkou naprosté nezodpovědnostinekterých "pejskařů". Majítotiž zřejmě pocit, že právějejich miláček je ten, který byani mouše neublížil, a můžetedy volně pobíhat nebo seprocházet po obci. V tomtopřípadě naštěstí k žádnémuzranění osob nedošlo a i napadená čivava si odnesla jendrobný šrám. Venčení psů bezvodítek a košíků ale může míti tragické následky. Proto bylpostup strážníků nekompro-pokračování na straně 2

Půlrok mateřské školy Předboj
Na přelomu září a října loňského roku zahájila v Předbojiprovoz mateřská školka. Abychom zjistili, jak si vedou jejíučitelky, paní ředitelka, děti i jejich rodiče, navštívili jsme spanem starostou ve čtvrtek 29. března třídní schůzku. A musím konstatovat, že až na rozpaky, které (zřejmě nejen v nás)vzbudil samotný závěr, to vypadá, že školka funguje dobře.Tak jako všude jinde, i ve školce si vše po hektickém začátkupostupně "sedá".
Výhrady měla paní ředitelkaMedová k přístupu některýchrodičů, kteří vodí do školky iděti ne zcela zdravé, jež pakmohou nakazit (a jak už totak bývá, nakazí) mnohoostatních dětí i personál. Poděkovala pak naopak rodičům, kteří školce věnujírůzné sponzorské dary, například hračky, papíry na

kreslení apod. Od ledna seděti začaly seznamovat sezáklady angličtiny, v poslední době si mohou užívat izvuk piana, které přibylo vrohu třídy, i když, jak paníředitelka podotkla, na ladiče,který mu dodá ten správnýzvuk, ještě čeká.Ze strany rodičů jsme vyslechli drobnou výhradu ke
stravování, naštěstí jen kchuti (moc koření), nikoliv kmnožství. Rodičům sedostalo ujištění, že paní ředitelka o tom ví a jedná s kuchyní neratovickéhogymnázia, odkud se jídlodováží. Na druhou stranu jeale třeba dodat, že se i rodičeshodli na tom, že dětem"středoškolské" jídlo vesměsvelice chutná. Pokud se týkásvačin, jídelníček bude upra

ven tak, aby byly méně sladkéa maličko "zelenější".Na přetřes přišla i otevíracídoba školky, někteří rodiče byuvítali otevření dříve než v 7hodin. Jak se ukázalo, většinětento čas vyhovuje, takže vnejbližší době děti ani rodičežádná úprava nečeká. Dřívějšíotevření školky by ostatněpřineslo její dřívější odpolednízavření, protože úvazky pedaPokračování na straně 3

S t ř í p k y z e z a s t u p i t e l s t v a 1 6 . d u b n adí l první
Zasedání Zastupitelstva obce Předboj v pondělí 16. dubnabylo poměrně dlouhé a do jisté míry náročné. To proto, žebylo nutné odpovědět i na otázky, na které jsme v minulostiodpovídali již několikrát, a dokonce vysvětlovat některé základní principy fungování obecní samosprávy. Ale samozřejmě byl projednán i oznámený program.
Nový zastupitelHned na začátku byli přítomní seznámeni s nástupemnového zastupitele panaPoláka, který nastoupil popaní Martincové, jež se zvážných osobních důvodůmusela své funkce vzdát.

Rezignovala zároveň nafunkci předsedkyně finančního výboru. Pan Poláktedy bez výhrad složil slibzastupitele a následně bylzvolen do finančního výboru,jehož předsedkyní se vzhledem k dosavadním zku

šenostem stala paní Bíbrová.Změny rozpočtuSchváleno bylo letošní prvnírozpočtové opatření. Důvodem byla nutnost zaúčtovat přijaté dotace, změnitúčtování o komunálním odpadu (z důvodu legislativní

změny) a navýšit některé výdajové položky. Posílen takbyl rozpočet obce na zimníúdržbu silnic, přece jen letošní zima byla v naší obcimimořádně mírná, dále jenutná obnova výpočetníPokračování na straně 3
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misní. Byla udělena blokovápokuta a přístě už majitelkupsůagresorů čeká přestupkové řízení. A všechny ostatní majitele psů, pejsků apejsáčků důrazné žádáme:Venčete své psy alespoň vzastavěných částech obce navodítku!Vloupání za bílého dneK nejsmutnější události měsíce (z pohledu autora) pakdošlo hned na jeho počátku,kdy byl za bílého dne a vdobě přítomnosti jeho maji

Vloupán í za b í l ého dne
Pokračování článku Obecní policie: Široký záběr ze strany 1

tele vyloupen rodinný dům.Za nejsmutnější ji považujiproto, že oním majitelem bylbezbranný senior. Obecnípolicie v tomto případěmohla už jen zajistit místočinu a věc předat Policii ČRv Odolene Vodě, přesto se oudálosti zmiňujeme. Krádežese totiž v obci množí a řadyjejich obětí se rozrůstají.Stavebníci, motoristé, senioři... Drzost zlodějů je stálevětší, buďme pozorní!sob

Svoz odpadu: Proč a za kolik
V poslední době, nepochybně v souvislosti s tím, že vždy nazačátku roku je třeba zaplatit za popelnice, resp. za odvozodpadků z nich, jsme se setkali s několika dotazy, jak tovlastně s tím placením je. Pokusím se proto vše stručně a snadsrozumitelně vysvětlit.
Obec má při zpoplatňováníkomunálního odpadu třiVZÁJEMNĚ NEKOMBINOVATELNÉ možnosti, jakse s touto problematikou vypořádat:a) místní poplatek za provozsystému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dleustanovení § 1 písm. h) zákona č. 565/1990 Sb., omístních poplatcích,b) smluvní systém vybíráníúhrady za komunální odpadve smyslu ustanovení § 17odst. 5 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech,c) poplatek za komunálníodpad dle ustanovení § 17azákona č. 185/2001 Sb., oodpadech.Platí jen trvale hlášeníV případě využití prvnímožnosti je základním kritériem pro povinnost k úhradě trvalý pobyt fyzické osobyv obci a/nebo vlastnictvístavby sloužící k individuální

rekreaci. Poplatek je přitompaušální platbou, což znamená, že každý platí stejně,bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu.Obec může díky tomu, žepoplatek stanoví svojí místnívyhláškou zavést systémrůzných úlev, případně osvobození. Až do roku 2011mohla obec také poplatekodpustit z důvodu odstraněnítvrdosti (typicky v případech,kdy poplatník s trvalým pobytem ve skutečnosti žil ahradil odvoz odpadů v místěsvého skutečného bydliště),nyní se vedou diskuse, zdatoto odpuštění může obeczakotvit alespoň v již zmíněné vyhlášce. Výše poplatkuje v tomto případě stanovenajako součet částky v maximální výši 250, Kč za poplatníka a kalendářní rok ačástky stanovené obcí na základě skutečných nákladůobce předchozího roku nasběr a svoz netříděného komunálního odpadu, maxi

málně však ve výši 250, Kčza poplatníka a kalendářnírok. V současnosti probíhádebata o razantním navýšenípoplatku, který je příliš nízkýa obce na něj doplácejí.Platí všichni bydlícíDruhá možnost, tj. smluvnísystém, umožňuje obci vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůod fyzických osob na základěsmlouvy. Každá takovásmlouva musí být uzavřenapísemně a musí obsahovatvýši úhrady. Spravedlivostsmluvního systému spočívá vtom, že je úhradou zatíženjen ten, kdo na území obceodpad skutečně produkuje.Další paušál pro všechnyPoplatek za komunální odpad(třetí výše zmíněná možnost)stanoví v souladu se zákonem o odpadech obec opětobecně závaznou vyhláškou.Maximální výše poplatku sev tomto případě stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce na likvidaci odpadů, které jsourozúčtovány na jednotlivépoplatníky podle počtu a objemu popelnic připadajícíchna jednotlivé nemovitosti a sohledem na úroveň tříděníodpadu. V poplatku mohoubýt promítnuty i nákladyspojené s pronájmem popelnic.V naší obci využívámesmluvní systém. Smlouvuuzavírají ti, kdo zde opravdubydlí, bez ohledu na to, zda

jsou v Předboji přihlášeni ktrvalému pobytu. Obec máuzavřenu smlouvu se svozovou společností a poplatekza svoz odpadů je stanoven vevýši odpovídající cenámstanoveným ve smlouvě meziobcí a společností .A.S.A.,spol. s r.o. (případné zaokrouhlení cenu mění v řádumaximálně desítek korunročně). Vybrané prostředkyjsou tak použity výhradně kesjednanému účelu.Svozy jsou přitom umožněnyměsíčně, 1x za dva týdny nebotýdně. 1členné domácnostimohou volit mezi všemi zmíněnými variantami, 2člennýmje nabízen svoz 14denní nebotýdenní a vícečlenným výhradně týdenní. Systém jenastaven tak, aby se minimalizovalo riziko zápachu a zakládání černých skládek,kterých tu máme i přestohodně.Přechod k některému z ostatních systémů by znamenalnižší výběr peněz od občanů(výše poplatků je limitovaná,platí jen občané s trvalým pobytem), přitom náklady nasvoz zůstávají stejné. Jedinoumožností, jak ovlivnit cenupro občany, je najít levnějšíhododavatele svozových služeb.O výsledku poptávkovéhořízení budeme samozřejměinformovat. sob
(zdroj: Postup obcí při zpoplatňování komunálního odpadu, Kancelář veřejnéhoochránce práv, listopad 2011)
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Předbojské Chicago: Vandalismus a krádeže
Přesně, jak je uvedeno vtitulku, pojmenoval Předbojjeden z postižených, kterémuv noci vyloupili a poničiliautomobil.Tentokrát zloději zamířili doautomobilů v ulici U Prutníku, kde jen týden předtím

řádili vandalové. Zatímco vprvním případě šlo možná oklukovinu, v tom druhém užšla škoda do desítek tisíc korun.Je zde možná souvislost skonáním fotbalového utkání.Větší množství návštěvníků

totiž může zaručit anonymitutipařům i samotným zlodějům. Prosíme, nebuďtelhostejní, dívejte se okolosebe a podezřelé okolnostihlaste obecní policii. Můžetepomoci sobě i sousedům.Děkujeme.
OBECN Í POLICI E : 724 1 1 2 1 24

gogického personálu jsousamozřejmě regulovány.Naopak oprávněná byla výhrada, že se školka otevíránikoli v 7 hodin, ale o párminut později. V tomto boděpaní ředitelka chybu uznala as omluvou rodiče ujistila, žedojde k nápravě. Jednou zpodmínek je, že se jí povedecca za dva týdny získat řidičský průkaz. Myslím, žepalce jí můžeme držet všichni.Na závěr třídní schůzky jsmepak v bohužel ne úplně příjemné atmosféře vyslechli vzásadě kladné hodnoceníučitelek. Většina rodičů konstatovala, že děti jsou s nimispokojeny. Proti byla jedinámaminka, která se ve svémdotazu/výtce zabývala rovněžpersonální politikou paní ře

Pů lrok mateřské školy PředbojPokračování ze strany 1
ditelky. Autor tohoto článku siv tu chvíli řekl, že alespoň vněčem je Předboj normálnívesnice, protože zaručenézprávy o výměně učitelek ataké o tom, že děti se doškolky přijímají pouze na základě úplatku, se v ní šířístandardním způsobem a vestandardní "kvalitě".Schůzka neukázala žádné závažné nedostatky, pouzeprovozní potíže, k nimž dochází běžně a jsou řešitelné ařešené. Nemusí mrzet, že přišly jen asi dvě třetiny rodičů astejné množství pak odevzdalodotazník paní ředitelky, vněmž se jich ptala, jak jsou seškolkou spokojeni, co je třebazlepšit atd. Ono to relativněnízké číslo svědčí i o tom, že(přes vše výše uvedené)školka funguje, jak má. sob

techniky na obecním úřadě,když jeden z počítačů jižzkolaboval, a konečně jsmenavýšili položku na úklidobce, neboť černé skládky sebohužel velice množí a letosjiž obec hradila již dvakrátmimořádné odklízení odpadků ze svého území. Počítámetaké s doplněním herníhoprvku na dětské hřiště.Závěrečný účetPoté hladce prošel návrh závěrečného účtu obce za rok2011. Inventury neproběhlyúplně bez problémů, alekontrola neshledala žádnézávažné nedostatky, které bynešly odstranit. Veškeré chyby tak byly napravenynejpozději v letošním roce(leden a únor).Prodej části pozemkuOdprodej části pozemku sasfaltovým povrchem naopakschválen nebyl, byť kladnéstanovisko dopravního experta, souhlas vlastníka vedlejší přilehlé nemovitosti inastavené přísné podmínkyprodeje a budoucího nakládání s předmětným pozemkem dávaly dobrou

S t ř í p k y z e z a s t u p i t e l s t v a 1 6 . d u b n adí l první  Pokračování ze strany 1
šanci, aby návrh prošel.Věcné břemenoTo zřízení věcného břemenek několika obecním parcelámz důvodu výstavby novéhoelektrického vedení, bylonaopak opět odhlasovánohladce. Bohužel, v těchtopřípadech vlastně ani nic jiného nezbývá.Dar, který potěšíVelkou radost máme rovněžze schválení možnosti přijmout do majetku jako darpozemek od společnostiCENTRAL GROUPHostivice, a.s., díky němužbudeme moci začít pracovatna odvodnění západní částiobce a zároveň na budovánízeleného pásma okolo obce.Ceny pozemkůPosledním oficiálním bodemprogramu bylo stanovení cenobecních pozemků pro jejichpřípadné prodeje či směny na500 Kč pro případy narovnávání historických nesrovnalostí vzniklých doroku 2008 a 1500 Kč, resp.ve výši podle znaleckéhoposudku pro ostatní případy.sob

Pro všechny malé i velké návštěvníky kavárny
na statku je opět k dispozici
trampolína a nová prolézačka.

Otevírací doba kavárny: denně 9:00 - 21 :00 h.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Pedikúra pro občany Předboje

Obecní úřad pro Vás na 1 5. 5. 201 2 opět zajisti l
službu pedikérky a masérky.

Objednávejte se předem telefonicky na čísle
774 943 331 nebo osobně přímo na OÚ.

Pondělí 30. 4. 2012od 17:00 h.
 Čarodějnická párty

na statku
 Čarodějnice na hřišti

Úřední hodiny OÚ v Předboji
30. 4. 201 2 pouze

8:00 - 1 4:00 hod.
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Nic cizího mi není cizí
Věříte, že sypání posekanétrávy, ostříhaných větviček ajiného odpadu ze zahrádky nasousedův pozemek je vpořádku a vy tím vlastně svému bližnímu ještě sloužíte?Ano? Pak čtěte dál.

Podpo ř í t e logem žákovský fo tba l ?
Letošní ročník turnaje SKYSOFT CUP ve fotbale pro starší žáky se uskuteční na hřišti SokolaPředboj v neděli 24. 6. 2012 od 09.00 do cca 16.30 hod. Chtěl bych se na Vás v souvislosti sjeho konáním obrátit s marketingovou nabídkou:
Pro turnaj se nám podařilozajistit i účast internacionálůČR, kteří budou klukům předávat poháry a diplomy azároveň zde v průběhuturnaje sehrají přátelskéutkání proti mužstvu SokolaPředboj "A" doplněného oveterány.Chceme turnaji udělat rozsáhlou plakátovou reklamu vširokém okolí. Několik týdnůpřed turnajem bychom vytiskli plakáty, které bychomsvépomocí rozvěsili. Na plakáty bychom rádi umístililoga sponzorů (partnerů). Jižmáme uzavřenou dohodu svydavatelem novin NÁŠREGION, že cca měsíc (2vydání) před turnajem budeplakát otištěn i v tomtočtrnáctideníku.Myslím si, že na turnaj zavítámnoho návštěvníků. Rád

bych tedy tímto nabídnulprezentaci Vaší firmy na plakátu s tím, že za 1.000, Kčbyste kromě loga na plakátudostali možnost prezentace vrámci turnaje (vlajky, plakáty, stánek apod), VIP sedadloa občerstvení v rámci turnaje.Prezentace je navíc možnánejen na turnaji st. žáků vneděli dne 24. 6. 2012, ale i vsobotu 23. 6. 2012, kdy se pocelý den koná turnaj dospělých.Pokud byste měli zájem,ozvěte se na některý z nížeuvedených kontaktů, na konečné podobě plakátu užtotiž pracujeme. Můžete midokonce rovnou poslat logove formátu JPG.Přeji úspěšný letošní rok avěřím, že si přijdete alespoňzafandit!Zdeněk Danny Švihel, Ve

doucí družstev mládeže, FCSOKOL PŘEDBOJ, Mobil:734 845 851, Email:zdesvi.2003@hotmail.com,www.sokolpredbojzaci.websnadno.cz

2.čtení v knihovně
V pátek 23. 3. 2012 jsme seopět sešli v zasedacímístnosti abychom si popovídali o knížkách, knihovně ao výročí Boženy Němcové.
Nejprve jsme si připomněli,kdy jsme se poprvé setkali sknihou, potom jsme se naučili knížky obalovat do novinového papíru, povídali jsmesi o postavách z večerníčků,přečetli pohádku Bob a Bobek, vyrobili čepici, jakounosí Večerníček, nalepili ji načtvrtku a domalovali celoupostavičku. Následovala návštěva knihovny, kde si dětimohly i knihy zapůjčit, vyzdobily knihovnu novýmiobrázky a paní knihovnicevyhlásila šest nejpilnějšíchčtenářů za rok 2011. Povídalijsme si o spisovatelceBoženě Němcové a přečetlijednu z jejích pohádek. Nakonec jsme snědli svačinky,co nám připravily maminky.Po programu jsme děti doprovodily do jejich domovů apředaly je zpět rodičům.Myslíme, že si to všech 22dětí užilo, což je snad vidět, apřijdou opět i příští rok.Na všechny se těší maminkyLangová, Laube a paní knihovnice Jana Šandarová.

Nechci a nebudu nikohojmenovat, ale zážitek, který mina pondělním (16.4.) zastupitelstvu připravil jedenspoluobčan, mě zarmoutil (anaštěstí bylo vidět, že nejsemsám). Dotyčný totiž sype odpad ze své zahrádky na sousední parcelu. Je to natolikevidentní, že byl dopisemupozorněn, že by měl ten odpad uklidit, a protože se jednáo odpad biologický, příště jeho likvidaci řešit třeba pronájmem "hnědé" popelnice.Jsem právník. To nepíšu,abych se pochlubil, ale abyčtenář rozuměl mému myšlenkovému pochodu. Čekaljsem totiž, že dotyčný sousedvše zapře a řekne, že odpadnení jeho a ať mu to dokážemea tak dále. Jenže on se přiznal.Otevřeně a všem. Ne proto,aby se mohl omluvit, ale abynám vysvětil, že sousedův pozemek vlastně hnojí, kultivuje.A že ten pozemek je stejněprázdný a neoplocený.Bezva argumenty. Jeden z přítomných Předbojanů takéihned vysvětlil, že takhle sepůda opravdu nezhodnocuje.Já doplňuju, že prázdný pozemek nikoho neobtěžuje, narozdíl od pozemku plného odpadu, i když biologického... Achybějící plot? No, chabá výmluva. Každý kousek půdyněkomu patří a ten někdo másvoje práva. A taky povinnosti,samozřejmě.Jedno ze základních pravidel,které dodržuji, je, že mojepráva končí tam, kde začínajípráva toho druhého. Jsou nasvětě země, kde na vás namířízbraň a leckdy i vystřelí "jen"proto, že na cizí majetekvstoupíte, natož abyste tam posobě ještě něco nechali. sobP.S. Pak jsem byl ještě obviněn téměř z hyenismu, neboťdotyčný je nemocen. Smutné,ale jeho to v mých očíchnikterak neomlouvá. Můžetotiž někoho požádat o pomoc.A pozitivní na tom celém je,že přímo v zasedací místnostise skoro okamžitě jeden soused nabídl. Dobrý člověk tedyžije. Aspoň že tak.



Strana 5DUBEN 201 2

Jarně letní bazárek neměl chybu!
V sobotu 31.3.2012 se v zasedací místnosti OÚ Předbojkonal již pátý bazárek.
Přes 30 maminek doneslo kprodeji kolem 1000 oblečkůa musíme podotknout, že ceny byly úžasné. Napříkladznačkové oblečky na ročníděti se prodávaly od 20, riflena školáky od 50, značkové

bundičky od 80 korun. Už za20 korun byly k mání holínky, téměř nové adidaskyjste mohli pořídit za 150 korun a ceny čepiček začínalyna pětikoruně.Veškeré zboží bylo čisté, vyžehlené a úhledně složené nastolech podle velikosti. Jenkalhoty a šortky, kterýchbylo přes 100 kusů, měly své

extra stoly a bundičky se šatičkami své stojany.Při samotném prodeji bylynákupní košíky naplněny během chviličky cennýmiúlovky nejen obyvateli Předboje, ale i návštěvníků zokolních vesnic. Mezi nakupujícími jsme zaznamenalydokonce i Pražany.Co nás potěšilo nejvíce?Jednak fakt, že všechny maminky si nákup pochvalovalya neevidujeme jedinou

stížnost, jednak z pohledupořadatelek neméně důležitouokolnost, že se nám poprvé nicz nabízeného zboží neztratilo.A jako po každém bazárkubyla i tentokrát poslána velkákrabice oblečení do mateřského centra.Děkujeme všem, kteří přispělik úspěchu našeho bazárku abudeme se těšit opět napodzim. Maminky La&La(Langová, Laube)
INZERCE

R o z p i s f o t b a l o vý c h z á p a s ů n a j a r o 2 0 1 2
STARŠ Í PŘÍPRAVKA STARŠ Í ŽÁC I

KOLO TERMÍN UTKÁNÍ

1 9. 29.4.201 2
1 0:1 5 hod. Sokol Předboj - SKK Hovorčovice

20.

21 .

22.

24.

25.

26.

6.5.201 2
1 0:1 5 hod.

1 3.5.201 2
1 0:1 5 hod.

20.5.201 2
1 0:1 5 hod.

3.6.201 2
1 0:1 5 hod.

1 0.6.201 2
1 0:1 5 hod.

1 7.6.201 2
1 0:1 5 hod.

Sokol Klecany - Sokol Předboj

Sokol Předboj-SK UnionČelákovice

Sokol Vyškořovice - Sokol Předboj

Sokol Předboj - SK Úvaly

Viktorie Jirny - Sokol Předboj

Sokol Předboj - Aero Odolena

KOLO

1 3.

1 6.

1 7.

1 4.

1 5.

1 8.

TERMÍN
28.4.201 2
1 0:1 5 hod.

5.5.201 2
1 0:1 5 hod.

1 2.5.201 2
1 0:1 5 hod.

1 9.5.201 2
1 0:1 5 hod.

26.5.201 2
1 0:1 5 hod.

2.6.201 2
1 0:1 5 hod.

9. 6. 201 2

UTKÁNÍ

Slavoj Veleň - Sokol Předboj

Sokol Předboj - Sokol Měšice

VOLNO

Sokol Pacov - Sokol Předboj

VOLNO

Sokol Klecany - Sokol Předboj

FINÁLE
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S t ř í p k y z e z a s t u p i t e l s t v a 1 6 . d u b n adí l druhý , d iskusní
Bohatá diskuse odstartovaná jednou z občanek, která projevila svoji nespokojenost s cenami za svoz odpadů, následovalapo skončení „oficiálního“ programu jednání zastupitelstva.
Ačkoliv naděje na změnu jemalá, umírá poslední a panímístostarostka tak provedecenový průzkum, zda by nebylo možné uzavřít smlouvus jinou svozovou společností,která by služby občanům poskytla levněji. Změna způsobu úhrady však v tuto chvílinení na pořadu dne, neboťobec by musela případnýrozdíl doplácet ze svého rozpočtu, na což nemáprostředky.Všichni přítomní se opět pozastavili nad přeplněnostíkontejnerů na tříděný odpad.A opět se nakonec shodli, ženesešlapání PET lahví a nerozložení krabic, tedy lenost,je její hlavní příčinou.Jako velmi zásadní byla prezentována stížnost na dopis,jímž byla stěžovatelka vyzvána, aby neodhazovala odpad ze své zahrádky na cizípozemek. Poté, co se k tomupřiznala, v podstatě nebylodále co řešit, snad kroměupozornění, že odpad jen ne

hyzdí, ale bývá někdy zapalován, zejména nezvedenými výrostky. Celé kauzese pak věnuje obšírněji jinýčlánek (Nic cizího mi nenícizí).Stížnost padla i kvůli údajnémalé informovanosti o konání zasedání zastupitelstva.Nakonec se sice ukázalo, žechyba není na straně úřadu,ale přesto se pokusíme ještěintenzivněji informovat, přidáme hlavně upoutávky vobecním rozhlasu.Starosta dále upozornil nanarůstající množství krádežía požádal občany, aby si vícevšímali čehokoliv podezřelého nebo nezvyklého vesvém okolí.K dotazu na stále se zvětšující haldu zeminy a odpaduze staveb na jihovýchodnímcípu obce bylo sděleno, že ziniciativy Předboje a za pomoci obecní policie byla iniciována schůzka, kde se budenavážka oficiálně řešit. sob

Sladký ž ivot s knihovnou
Letošní Březen – měsíc knihy a čtenářů probíhal pod mottem„Sladký život s knihovnou“. Proto i v naší knihovně byly čtyřisladké středy.
Návštěvníci knihovny simohli „osladit“ svůj volnýčas nejen pěknou knihou, alemohli také ochutnat sladkoupochoutku: banánové piškoty, koláčky, indiánky nebomuffiny. Pod patronacíknihovny se také uskutečnilaukázková akce trénovánípaměti uspořádaná v rámciNárodního týdne trénovánípaměti. Lektorkou této akcebyla Mgr. Radka Nevosadová, která vedla kurzy trénování paměti pro našeseniory již na sklonku minulého roku.Na začátku celé akce, kteráse uskutečnila 14.3. vespolečenské místnosti obecního úřadu, byli odměněnimalým dárkem nejlepšídospělí čtenáři naší knihovny. A protože tato středa patřila „svátečním koláčkům“mohli koláčky ochutnat nejennávštěvníci knihovny a nejlepší čtenáři, ale i účastnícitrénování paměti.Nevím, zda návštěvnost vbřeznu byla ovlivněnasladkostmi, ale 54 návštěvníků a 125 vypůjčenýchknih bylo opravdu o něcovíce než v předchozích měsících.O 2. čtení v knihovně, kterépatřilo našim dětem, se zmiňujeme v jiném článku, alekresbičky dětí budou k viděnív knihovně až do dalšího, již3. čtení. jš

Rozpis fotbalových zápasů na jaro 2012
M U Ž I

KOLO TERMÍN UTKÁNÍ

1 9.

20.

21 .

22.

23.

24.

25.

26.

28.4.201 2
1 7:00 hod. Předboj - Vyšehořovice

1 2.5.201 2
1 7:00 hod.

6.5.201 2
1 7:00 hod. Brázdim - Předboj

Předboj - Zápy B

Klíčany A - Předboj

Klecany B - Předboj

Šestajovice - Předboj

Předboj - Hovorčovice

Předboj - Kojetice

1 9.5.201 2
1 7:00 hod.

3.6.201 2
1 7:00 hod.

1 7.6.201 2
1 7:00 hod.

26.5.201 2
1 7:00 hod.

9.6.201 2
1 7:00 hod.
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„Jsou to již 3 roky, co jsempřišel s myšlenkou uspořádatv Předboji významný sportovní podnik, který by tutoobec zviditelnil i v očích širšísportovní veřejnosti. Díkytriatlonu a zejména nadšencům, které se podařilo dátběhem předchozích dvouročníků dohromady, je takobec Předboj vnímána jakomísto, kde se hezky sportuje.Dokonce se nám dostalooceněníbylo nám nabídnutozástupcem pražského triatlonového svazu, uspořádatv Předboji Krajské mistrovství Prahy v triatlonu,“ tolikPetr Laňka za pořádající klubDexter Bike service Klecany.Krátce z historiePrvní ročník Předbojskéhotriatlonu se konal zachladného počasí 18.7. 2010.Zúčastnilo se ho celkem 82

závodníků včetně dětských ažákovských kategorií. Vítěziv hlavním závodě se stali Jaroslav Brynda a Jitka Šimáková.

Druhý ročník se konal v neděli 3. 7. 2011. Bohužel byloopět nepříznivé počasí, ale ipřesto se závodu zúčastnilopřes 80 odvážlivců. Znovuzvítězil Jaroslav Brynda.Blížící se třetí ročníkLetos se závod uskutečnív neděli 17. 6. 2012 a stejnějako loni je zařazen do SérieTRITOUR – seriálu triatlonůpro širokou veřejnost. Triatlon si tak může vyzkoušetopravdu každý.Trať Předbojského triatlonupro Hlavní závod má délku0,75 km pro plavání, 28 kmpro cyklistiku a 7 km v běžecké části. Kromě této klasické závodní tratě jepřipravena i zkrácená varianta Hobby (0,3142,4km),která umožní start i těm, kteřísi na plnou závodní vzdálenost netroufají. Pro děti amládež jsou připraveny tratěještě kratší.Zázemí celého závodu jesituováno do prostor multifunkčního centra statkuYard Resort v Předboji, kterýse stal i generálním partnerem závodu. Obec Předbojpodpořila pořádání závodufinančně a 1. místostarostaobce pan Radek Soběslavskýpřevzal záštitu nad dětskýmizávody.

Snahou pořadatelů je nabídnout závodníkům a návštěvníkům více než jen„pouhý“ závod. Celý den budeproto provázet několik doprovodných akcí. Těšit se lzena řadu prodejních stánkůpřevážně se sportovním vybavením a oblečením. Díkyspolupráci s českým výrobcemzmrzlin značky Prima budoumoci malí i velcí návštěvnícizdarma ochutnat novinky zjeho sortimentu pro letošnísezonu. Celý den bude moderovat Jan Plachý a hudebně jejdoprovodí DJ Patrik Rokl.Časový rozvrh závoduZačínáme v 8 hodin ráno prezentací dětských závodníků,kteří startují, každý ve své kategorii od 9.30 do 12.00 hod.Ve 13.00 hod. proběhne vyhlášení dětských závodů. StartHlavního závodu je naplánován na 14.00 hod. as odstupem 2 minut odstartujíi závodníci Hobby kategorie.Vyhlášení odpoledních závodůa předání cen proběhne v16.00 hod.Veškeré informace najdete nawebové stránce Předbojskéhotriatlonu na adrese www.predbojskytriatlon.webnode.czPřijďte si zasportovat, fanditzávodníkům nebo jen tak nasátatmosféru závodů! sch

" H r d i n o v é " m e z i n á m i
Nekompromisně a chladnokrevně zakročil neznámý"hrdina" (ale možná jich bylovíc) proti třem drzým výrostkům. Stalo se v noci zpátku na sobotu 21. dubna ana telefonním čísle724112124 čekáme na informace, které by mohly vést kobjasnění činu. Rádi bychom"poděkovali" osobně.První výrostek se hrdinovipostavil do cesty hned zakřižovatkou ulic Kojetické aPod Hřištěm. Měl ale ještědost rozumu a málo rumu vmíze, aby uhnul.

Další měl smůlu, kladl odpor.

I poslední musel být zneškodněn. sob

P.S. Text je záměrně napsánironicky. Nějak jsem se sevztekem vypořádat musel.

3. ročník Předbojského triatlonu
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INZERCE

KAVÁRNA NA STATKU
Otevřeno denně 9.00 – 21 .00 h.
Trampolína, prolézačky, tenisová zeď, venkovní
terasa.
KINOKAVÁRNA
Každý čtvrtek od 20.00
YARD DEPOT
Široký výběr vín za výhodné ceny s sebou,
dárkové tašky, pohodlné parkování.
GOLFOVÝ AREÁL
Golfová výuka pro děti i pro dospělé.
Profesionální trenéři a cvičitelé z MP SHOT
Golf Academy. Jedinečná příležitost začít
s golfem!
SPOLEČENSKÉ A RODINNÉ AKCE
30. 4. od 20.00 h. ČARODĚJNICKÁ PÁRTY –
pálení čarodějnice, DJ Patrik Rokl, točené pivo,
koktej ly. .
20. 5. od 1 2.00 h. GURMÁNSKÁ NEDĚLE –
chřestové special ity
27. 5. od 1 4.00 h. DĚTSKÝ DEN S PŘÍCHUTÍ
BAVORSKA – testovací jízdy BMW, šlapadla,
zručnostní soutěže, golf, vzduchovky…
Více informací, program kina a ceníky na
www.yardresort.com.
Rezervace na akce e-mailem na
info@yardresort.com.
YARD RESORT
Ke Tvrzi 7, Předboj
Tel. 31 5 639 61 0
Facebook YARD RESORT Předboj

INZERCE




