
PŘEDBOJSKÉ ZPRÁVY

Opět z iniciativy našeho pana starosty jsme se ve čtvrtek
23. 8. sešli, tentokrát přímo na stavebním úřadu v Líbez-
nicích, se zástupci jedné ze společností, která i bez platné-
ho povolení nechává vozit materiál na předbojskou
skládku.

Anabáze obyvatel Zahradní ulice je u konce. Komunikace
byla v katastru nemovitostí přepsána na nového majitele.

Skládka/terénní úpravy:
Posuneme se dál?

Jednání začalo v 9 hodin a po
opravdu krátké výměně ná-
zorů, kdy to vypadalo, že si
za ilegální zavážku vlastně
můžeme sami, se posunulo
do věcné roviny. Zúčastněné
strany, kterých bylo tentokrát
méně než minule (za skládku
se zúčastnili jen zástupci ak-
tivně zavážející společnosti
RKM - Rekult a.s., nikoliv
vlastník pozemku, ani majitel
vedlejší ukončené nezrekul-
tivované haldy), dospěly po
cca 70 minutách k dohodě,
jejíž obsah zde e stručné
podobě předkládám:
1) Tam, kde halda RKM
sousedí s haldou vedlejší,
dojde ke spojení, pokud s tím

bude její vlastník souhlasit. V
opačném případě bude halda
vysvahována a zakončena na
hranici pozemku.
2) Už nedojde k navýšení
haldy, na zbývající úpravy
bude použit stávající materi-
ál, vyjma rekultivace, pro níž
bude navezena zemina v mi-
nimální mocnosti 1 m.
3) Pro výše uvedené bude
zpracována dokumentace,
jejíž součástí musí být
stanovisko odboru životního
prostředí.
4) Stavební úřad povolí výše
uvedené konkrétní změny
terénních úprav a prodlouží
stavební povolení.

-sob-

Zahradní ulice: Hotovo

Tím je obec Předboj, které se
tak rozrostl majetek o další
tisíce korun. Zároveň se ko-
nečně podařilo normalizovat
dlouhodobě kritizovanou si-
tuaci, kdy původní vlastník
komunikace mohl nejen
obyvatelům Zahradní ulice,
ale také obci, znepříjemnit
život (několik posledních let
byl totiž jeho majetek roz-
prodáván správcem kon-
kurzní podstaty, takže exis-
tovalo i riziko, že
komunikaci někdo koupí a
třeba rozebere).

Obec, jak bylo slíbeno před
posledními komunálními vol-
bami, přitom celá akce nestála
ani korunu, "zahradníci" si vše
financovali sami.
p.s. Ve středu 29. srpna jsem
odpovídal na mail, v němž se
pisatel pozastavil nad tím, že
ulici Zahradní nepovažuji za
danajský dar, jak jsem kdysi
nazval jiné podobné transakce.
Upřešnuji tedy, že považuji
(viz moje poznámka k zvět-
šení obecního majetku). Ale z
hlediska systémovosti neexis-
tovalo jiné řešení. -sob-

foto: sch

Placení stočného a nové smlouvy

Zasedání zastupitelstva

Vážení spoluobčané, už
několikrát jsme Vás infor-
movali o tom, že od června
převzala obec pod vlastní
křídla provoz předbojské
čistírny odpadních vod, po-
tažmo celé kanalizační sítě.
Ačkoliv jsme avizovali, že se
vlastně nic nezmění, zejména
výše stočného zůstane po
zvyšování z předchozích let i
pro rok 2013 na stejné
úrovni, je pravdou, že se v
jednom ohledu vrátíme ke
starému systému: úhrady
stočného budeme provádět
dopředu. Kromě toho nás ta-
ké čekají nějaké ty adminis-
trativní úkony – kontrola
údajů a uzavření nové
smlouvy. Věřím ale, že jste
nezaznamenali žádný rozdíl
v provozu oproti stavu do
konce května.
1. KROK - Přihláška a
smlouva
V příloze tohoto vydání
Předbojských zpráv přiklá-
dáme přihlášku. Tu prosím
přineste v úředních hodinách
(nebo po předchozí dohodě
mimo ně) vyplněnou na
obecní úřad, kde ji s Vámi
zkontrolujeme a doplníme o

údaje doplňované námi a ta-
ké o ty, s nimiž si nebudete
vědět rady. Následně s Vámi
vyplníme návrh „smlouvy o
odvádění odpadních vod“,
kterou musí každý z nás s
obcí uzavřít (návrh najdete
na internetových stránkách
obce a také na úřadu).
Neméně důležitým cílem
výše uvedeného vyplnění
přihlášky a uzavření smlouvy
jsou také aktualizace a
kompletace údajů, které jsme
obdrželi od předchozího
provozovatele.
2. KROK - Jak zaplatit
Pokud se týká roku 2012,
všichni jsme uhradili před-
chozímu provozovateli stoč-
né za leden až květen (5 mě-
síců). Stočné za červen až
prosinec 2012 (7 měsíců), již
budete posílat na účet obce
vedený u Komerční banky,
číslo 12223201/0100, nebo
ho můžete zaplatit hotově na
úřadu.
Stočné je stanoveno ve výši
44,69 Kč/m3 vč. 14% DPH.
Směrné číslo, tedy roční po-
čet m3 odpadní vody na 1
osobu podle příslušné vy-
hlášky, je pro obyvatele ro-

dinných domů 35 m3. Právě
pro obyvatele rodinných do-
mů to tak znamená povinnost
uhradit za každou osobu žijí-
cí v odběrném místě (44,69 *
35)/12*7, tj celkem (za-
okrouhleno na celé koruny)
913 Kč.
Celou tuto částku je třeba
uhradit nejpozději do konce
října letošního roku. Ostatní,
tj. podnikatelé nebo sezónně,
resp. přechodně v Předboji
žijící, kteří nebudou platit
výše vypočítané stočné, se
jeho výši dozvědí na
obecním úřadu. Variabilní
symbol, podle kterého Vaši
platbu poznáme, Vám přidě-
líme na úřadě.
Stočné na rok 2013 už bu-
deme hradit ve standardním
režimu, který znamená opět

možnost rozdělit celou částku
do max. dvou splátek. První
musí být na obecním účtu při-
psána nejpozději 15. prosince
2012, druhá pak 15. června
2013. Zde tedy nastává drobný
posun, platit budeme za
kalendářní roky, resp. pololetí,
což je pro všechny zúčastněné
jednodušší.
Závěrem dovolte, abychom
Vás požádali o uvádění prav-
divých údajů či jejich změn a
včasnou úhradu stočného.
Uvědomme si, prosím, že nyní
již veškeré finanční prostředky
z vybraného stočného zů-
stávají obci, která s nimi bude
nakládat ku prospěchu svých
obyvatel. A také je dobré mít
na paměti, že budeme-li tole-
rovat sousedy, kteří své zá-
vazky nedodržují, škodíme
sami sobě, v důsledku totiž
dojde ke zvýšení stočného.

-sob-

17. 9. 2012 v 18:00 h. v zasedací místnosti OÚ



Svoz velkoobjemového odpadu
Ve čtvrtek 27. 9. 2012 bude v ranních hodinách v ulici Na Vrš-
ku přistaven kontejner pro odvoz velkoobjemového odpadu.
Téhož dne v odpoledních hodinách bude kontejner odvezen.
Znovu bude kontejner přistaven v pátek 28. 9. 2012 ráno a ve
12:00 h. bude odvezen.
Žádáme obyvatele, aby odpad neskládali, pokud není
kontejner na místě, a v případě naplnění neodkládali od-
pad vedle kontejneru!

Zájezd do divadla
Obecní úřad pořádá zájezd pro děti do Městské knihovny v
Praze na představení Majda s Františkem (z Kouzelné školky)
na cestách, které se koná v neděli 21. 10. 2012 v 15:00 hodin.
Cena vstupenky je 169,-Kč. Zájemci se mohou přihlásit na
obecním úřadu osobně, telefonicky (315 682 901) nebo na e-
mail: podatelna@predboj.cz. Odjez autobusu bude ve 14:00 h.
od OÚ. Máme pro vás a vaše děti místa do předních řad!

Pedikúra a masáže
Obecní úřad opět zajišťuje pro naše občany 18.9. a 9.10. 2012
po celý den službu pedikérky v budově OÚ. Možnost ob-
jednání i na masáže.
Zájemci se mohou hlásit telefonicky (315 682 901) nebo
osobně na OÚ.

Rádi zveřejňujeme podě-
kování jednoho z před-
bojáků strážníkům OP
Líbeznice za pomoc při zá-
chraně jeho čtyřnohého
kamaráda.

BEAUTY SALON ELENA

Nabízím kvalitní kosmetické služby pomocí
přírodní, bio a hypoalergenní kosmetiky.

Vyzkoušejte relaxační masáž obličeje, krku,
dekoltu, ultrazvukové čištění, masky,
depilaci, barvení obočí a řas a to vše s 20%
slevou při první návštěvě!
Nutná rezervace předem na tel.: 777 155 317

INZERCE

Zachráněný kocour

Mimořádný zápis na jedno místo v MŠ
proběhne dne 25.9.2012 v Mateřské škole Předboj.
Přihlášky jsou ke stažení na webu: www.mspredboj.cz, nebo k
dostání přímo ve školce. K přihlášce je třeba doložit doklad o
povinném očkování - potvrzení od lékaře (formulář taktéž ke
stažení na webu školky).
Děti, které se hlásily k zápisu v dubnu a nebyly přijaty, se v
případě zájmu musí znovu přihlásit! Přihlášku odevzdejte ve
školce 25. 9. 2012 v době od 15:00 do 17:00 hod. V jinou dobu
po telefonické dohodě (774 934 143).

Čičin

Cvičení s kočárky

Zlepšujeme životní prostředí
Podobně jako v předchozích letech, obdrželi jsme souhrnnou
informaci o úspoře energie, které jsme dosáhli tříděním odpa-
dů. A překonali jsme výsledek roku 2010!
V roce 2011 jsme všichni dohromady vytřídili 35.408 t plastů,
papíru, skla a nápojových kartonů (oproti 22.935 t v roce
2010).
Obec Předboj tak znovu obdržela od společnosti EKO-KOM,
a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“.

Úprava školkové zahrady
Ve čtvrtek 28. června se sešlo několik dobrovolníků z řad rodi-
čů a přátel mateřské školky, aby pokračovali v terénních
úpravách školkové zahrady.
Obecní úřad zakoupil další zeminu, kterou jsme během jediné
hodiny rozvozili a uhrabali v zadním traktu okolo herních prv-
ků. Všem brigádníkům děkujeme.

foto: sob

I když jsem dosud policii
považoval za represivní ná-
stroj moci, ta naše obecní je
přece jenom jiná. Musím po-
chválit její práci. S na-
sazením zdraví dnes (čtvrtek
17.8., pozn. redakce) stráž-
níci sundavali na hřišti ze
stromu z výšky 8 metrů ko-
coura, který tam zaběhlý se-
děl několik dnů a nemohl
dolů... Kluci si pamatovali,
že jsem se před týdnem zmí-
nil, že ho hledám, a na ozná-
mení přijeli Čičina sundat,
což se podařilo. Udělali mi
velkou radost, takže posílám
velký dík a uznání!

V. Cach, Předboj 227

Při jednotlivých lekcích
SROLLERINGU (volně pře-
loženo kočárkování = tak
trochu jiná procházka
maminek s kočárky) se dbá
hlavně na správnou techniku
sportovní chůze, držení těla a
dýchání. Během lekcí je dů-
raz kladen na posilování a
protahování hlavních sva-
lových skupin a problema-
tických ženských partií. Vy-
užívají se převážně prvky
Pilatesovy metody.
Naše první cvičení proběhlo
30.8. se zaškolenou cviči-
telkou Martinou a druhé cvi-

čení už jsme si za pomocí
malé brožurky a znalostí
z pilatesu vedly samy. Bylo
moc fajn cvičit venku, děti
v kočárku byly spokojené a
maminky se při pohybových
kreacích u kočárku také dob-
ře bavily. Myslím, že je to
dobrý nápad, jak si protáh-
nout tělo, seznámit se vzá-
jemně s novými maminkami
a hlavně, není potřeba shánět
hlídání.
Potřebujete jen pevnou obuv,
podložku, láhev s vodou a
dobrou náladu.
Kdy proběhne další cvičení,
se vždy dozvíte na vývěsce
obecního úřadu. -lan-

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

foto: lan
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Z den íku s t r á žn í ka
Strážníci nepijou
V červenci se prázdninová
atmosféra projevila i na práci
obecní policie. O největší
vzrušení se tak postaral řidič,
který silniční kontrolu obvi-
nil z výkonu služby pod
vlivem alkoholu.
Řidiče hlídka zastavila, pro-
tože se na silnici pohyboval v
rozporu se silničními
pravidly. Ten, zřejmě v mo-
mentě, kdy zjistil, že mu jeho
způsob jízdy jen tak ne-
projde, obvinil strážníka, že
je opilý. Při následné de-
chové zkoušce, kterou
strážník na vlastní žádost
podstoupil, nebyla přítom-
nost alkoholu zjištěna. Ško-

da, že se řidič neuměl ke
svému přestupku postavit ja-
ko chlap.
Folklórem asi lze nazvat
nejen překračování rychlosti
(i když to se, jak plyne ze
svodek i slov samotných po-
licistů, v poslední době vý-
razně zlepšilo), ale také
volné pobíhání některých psů
po obci. Český voříšek asi
hrůzu na první pohled ne-
vzbudí, ale takový ridgeback,
to už může bý jiné kafe. Ma-
jitel tak přispěl do policejní
kasy již několikátou pokutou.
Kdyby si raději za ty peníze
koupil vodítko...
Další černá skládka
Kromě obligátních rych-

lostních a parkovacích pře-
stupků řešila ve druhém
prázdninovém měsíci obecní
policie založení další černé
skládky.
Tentokrát mě v přehledu
činnosti obecní policie
zaujalo oznámení černé
skládky všímavým předbo-
jákem.
Odpad někdo zanechal na
výjezdu z Předboje směrem k
mělnické silnici. Strážníci
nalezli zbytky umakartového
jádra a několik pytlů se
stavebním odpadem. Fakt, že
se v jednom z těch pytlů po-
valoval i návrh na vydání
platebního rozkazu a dokon-
ce platební rozkaz sám, po-
chopitelně s plnými jmény
pravděpodobných majitelů
odpadu, svědčí o jejich od-
povědnosti i inteligenci.

Jak těžké je "vybrat" zatáčku,
ukazuje fotografie (dole) po-
řízená v úterý 3.7. ráno.
Bylo po dešti, takže se pneu-
matika pořádně zaryla. Do-
tyčný řidič tak zlikvidoval
čerstvě upravený prostor v
křižovatce ulic Pod Hřištěm a
U Prutníku, kam byla navíc
jen několik dnů předtím za-
seta tráva.

A takhle to vypadalo 7. 7. po
dešti jen o ulici dál (kři-
žovatka ulic Pod Hřištěm a

Jak (ne)umíme řídit

Bohužel je otázkou, jak celá
věc dopadne, protože bez
chycení pachatelů přímo při
činu je prokazování jejich viny
těžké. Nejlepší by tak asi bylo,
kdyby exekuce proběhla a oni
si svoji novou (nejspíš) kou-
pelnu příliš neužili. Jen mi
pořád vrtá hlavou, proč se
tahat na silnici do Předboje ze
vzdálenějšího konce Nera-
tovic, když je tam tolik
legálních (!) možností se od-
padu zbavit...
Podobně mi nejde na rozum,
proč řidiči investují do poli-
cejní pokladny za parkování
na přechodu pro chodce na
Hlavní ulici. Pokud vím, jsou
tam tři, ale všude okolo nich je
dost místa. Jen v srpnu byli
odchyceni tři hříšníci, přitom
hlídka tam neprojíždí zase až
tak moc často... -sob-

ilustrační foto: sch

Dlouhá). Asi máme opravdu
příliš úzké silnice.

Ta o povaleném patníku
Dnes (úterý 4.9.2012) jsem
pozdě odpoledne zjistil, že
nějaký šikula naboural do
jednoho z patníků umís-
těných v křižovatce ulic Pod
Hřištěm a U Prutníku. Šel
jsem ho narovnat a hned na
první dobrou jsem dostal vy-
nadáno i pochvalu. Zároveň.
"Patníky jsou umístěny blíz-
ko obrubníku, není vidět za
roh, popelnice a hlavně lidé
stojící u nich brání bez-
pečnému průjezdu, tobě to
nevadí, když chodíš pěšky.",
tak nějak zněla výtka
jednoho ze sousedů, který
právě procházel se svojí ro-
dinou okolo.
Opačná reakce zazněla z úst
jiných kolemjdoucích před-
bojáků: "Jen ho zase postav-
te, je dobře že tady je, jezdí

foto: sob

foto: sob

Jedinečná nabídka!
Tato situace iniciovala nápad
nabídnout kamenné patníky k
zapuštění tam, kde se řidiči
neumí sami udržet na silnici.
Máte-li zájem o umístění
patníku poblíž Vašeho byd-
liště, zašlete žádost na obecní
úřad. Pozor, nabídka je limi-
tovaná, k dispozici je už jen
cca 4-5 patníků. Obecní úřad
si proto vyhrazuje právo
každou žádost posoudit a
případně jí nevyhovět.
Každá věc má ale háček,

podobně i tato. Zapuštění
patníku do země musí
provést sám žadatel stejně,
jak se již stalo v ulici
Dlouhá, kde by měl patník
zamezit najíždění především
nákladních vozů na
vodovodní přípojku, umís-
těnou v travnatém pásu vedle
silnice.

tu jako prasata." A teď si vy-
berte.
Patníky jsem osazoval za po-
moci jiného ze sousedů a byl
to vlastně nápad několika ro-
din bydlících v křižovatce a
poblíž, takže i když vím, že to
není to nejlepší řešení a musí
se okolo nich projíždět
opatrně, každý je nucen vý-
razně zpomalit. A o to šlo.
Co mě ale mrzí, je absence ja-
kékoli diskuse, výměny názo-
rů. Rád bych si se sousedem o
patníku popovídal. Řekl mu,
že jsme popelnice posunuli, i
když víme, že zatáčku bez-
pečně vytočil i náklaďák s ná-
věsem. Připomněl bych, že v
obytné zóně máme všichni
jezdit jinak než na "normální"
silnici.
Jenže soused, co chtěl, pro-
hodil a... zmizel v lese. Škoda.
Třeba by ho zajímalo, že pat-
níky mají bránit najíždění na
obrubníky, které jsou osazeny
v šedém prachu se štěrkem,
nejsou tedy pořádně zabeto-
novány. Až se propadnou, jak
se to už děje na jiných
místech, bude ze silnice záhy
vozová cesta.
Tak snad to vyjde příště, třeba
na jednání zastupitelstva, kde
má kdokoli možnost promlu-
vit. Tedy pokud přijde a chová
se slušně. -sob-

foto: sob

foto: sch



Už dva roky působí při
Sokolu Předboj oddíl žáků.
Jaká byla podle jeho ve-
doucího Zdeňka Švihela
poslední sezóna?
Po úspěšném tažení starších
žáků na podzim, kdy jsme
skončili první s náskokem 4
bodů na druhé Klecany a
pouze s jednou remízou a
pěti obdrženými brankami za
sedm utkání, přišla hned v
úvodu jara těžká rána. Bohu-
žel onemocněl náš kapitán a
brankář – opora týmu Domi-
nik Švihel - a bylo jasné, že
bude chybět celé jaro. Hned
první utkání s Jirnami jsme
tedy řešili problém s bran-
kářem a taky přišla hned
první prohra, 1:2. Tři střely
na branku… dva góly. Druhé
utkání s Klíčany jsme otáčeli
v posledních minutách a na-
konec vydřeli výhru 3:2. Pak
jsme porazili Sokol Veltěž
5:1, Slavoj Veleň 6:2. Po-
slední tři utkání na nás ale
dolehlo, že jsme museli
improvizovat v bráně…
Sokol Měšice 0:3, Sokol Pa-
cov 2:5 a poslední utkání,
které jsme hráli vabank, jsme
prohráli se Sokolem Klecany
1:9.
Nakonec jsme tedy skončili v
okresním přeboru na 2. místě
za Sokolem Klecany. Všichni
jsme ale plně přesvědčeni, že
kdyby chytal Dominik, sou-
těž bychom určitě vyhráli.
Dostali jsme za jaro celkem
24 gólů a tolik by Dominik
určitě nepustil. Určitě
bychom vyhráli utkání s
Jirnami a Pacovem a tím pá-
dem bychom měli o 6 bodů
více a jistě byli první. I tak
ale musím klukům poděkovat
za předváděné výkony. A
kdyby mi někdo po loňské
sezóně řekl, že skončíme na
2. místě, tak bych se mu vy-
smál. Takže chlapci, ob-
rovský úspěch a díky!!!
Poprvé v letošním roce jsme
také vyhlásili soutěž o nej-
lepší hráče na jednotlivých
postech. Na soutěži se podí-
leli patroni Zdeněk Švihel –
brankář, Honza Moravec –
obránce, Petr Weiss – zá-
ložník a Dan Podracký –
útočník. Nejlepším bran-
kářem sezóny se stal Domi-
nik Švihel (Pohár Zdeňka
Švihela), nejlepším obrán-
cem se stal Marek Kovalčík
(Pohár Honzy Moravce),

Úspěšná sezóna 2011/2012
starších žáků

nejlepším záložníkem se stal
Adam Doubek (Pohár Petra
Weisse) a nejlepším útoč-
níkem sezóny se stal Petr
Tatíček (pohár Dana Pod-
rackého). Gratulujeme všem!

Chuť jsme si nakonec
spravili v rámci II. ročníku
Skysoft Cupu. Velkou
vzpruhou bylo, že konečně
mohl nastoupit Dominik
Švihel do brány a za celý
turnaj jsme dostali pouze 2
branky. Ve skupině jsme po-
stupně porazili Sokol Veltěž
1:0, Slavoj Veleň 2:1 a Sokol
Klíčany 3:0. Tím jsme sku-
pinu jasně vyhráli s 9 body a
ve finále jsme se střetli se
Slavojem Veleň. Utkání
skončilo 1:1 a tím pádem
jsme se podle reglementu
soutěže stali vítězi turnaje,
obhájili loňské vítězství a
mohli jsme opět po roce
zvednout nad hlavy nádherný
pohár. Zároveň mohly nastat
obrovské oslavy!!! Nejlepším
střelcem turnaje se se 3 góly
stal Michal Ilič a nejlepším
brankářem turnaje s průmě-
rem obdržené 0,5 branky na
utkání se stal Dominik Švi-
hel.
K dalšímu organizování
turnaje Skysoft Cup v násle-
dujících letech bylo jednáno
s hlavním sponzorem turnaje
firmou Skysoft. Její zástupci
chtějí, aby byl turnaj obsazen
více mužstvy a to i ze za-
hraničí. Vyslovili požadavek,
aby turnaj byl dvoudenní a
hrál se ve dvou vesnicích (v
současné době jednáme se
Sokolem Obříství či Sokolem
Klíčany, jestli by se nechtěli

části turnaje zhostit). Přislí-
bili turnaji udělat větší medi-
ální propagaci a přislíbili, že
se pokusí sehnat nějaká
družstva ze zahraničí. Samo-
zřejmě to bude chtít větší
podíl na organizaci turnaje i
ze strany členů Sokola Před-
boj a sehnání dalších partne-
rů-sponzorů.
Závěrem bych chtěl všem

našim klukům ještě jednou
poděkovat za snahu a před-
vedené výkony v průběhu
sezóny. Kluci, patří Vám
DÍKY a myslím si, že Vaše
výkony potěšily nejen Vaše
fanoušky, ale samozřejmě
taky rodiče.
Neodpustím si ještě jednu

poznámku pod čarou. V prů-
běhu sezóny došlo k několika
nepříjemným událostem na
hřišti, ať už v rámci tréninků
kluků či jejich přidávaných
trénincích i mimo tréninkové
dny. Došlo k napadení člena
našeho týmu, došlo několikrát
k velmi vulgárním výpadům
vůči klukům (a to nejen vůči
starším žákům, poslední
dobou i směrem k přípravce).
Důvod? Ze strany některých
návštěvníků restaurace Na
hřišti prostý… Kluci si nemají
co kopat ve vápně, jelikož se
tím ničí trávník. Nesdílím
jejich názor. Nicméně chtěl
bych obě strany, a především
dospělé, požádat o trochu
slušnosti. A pokud mají pocit,
že se jim život bortí pod ruka-
ma, tak aby si svoji zlost
PROSÍM nevybíjeli na malých
klucích. Jenom SRAB se za
své životní či psychické
problémy mstí DĚTEM.
Jak dále v mládežnickém fot-
bale Sokola Předboj? S rodiči
a vedením Sokola Předboj
bylo dohodnuto, že pro další
sezónu 2012/2013 přihlásíme
oficiálně mužstvo DOROSTU
a MLADŠÍCH ŽÁKŮ. Pone-
cháme i tým STARŠÍ PŘÍ-
PRAVKA, ale ten nebude hrát
soutěž oficiálně, nýbrž do-
hodneme přátelská utkání a
turnaje v průběhu sezóny.

Zdeněk Švihel
vedoucí mužstev mládeže

FC Sokol Předboj

Fotbalová utkání - Podzim 2012
Všem příznivcům fotbalu
nabízíme rozlosování pod-
zimní části fotbalové soutěže
A mužstva TJ Sokol Předboj.
První tři útkání byla již ode-

hrána, ale soutěž pokračuje a
čtvrté kolo zápasů můžete
shlédnout na hřišti domácích
už tuto sobotu. Příjďte
povzbudit náš tým!
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INZERCE

Podzimní aktivity v Yard Resortu
Pro podzimní období jsme připravili bohatou nabídku aktivit
a také zajímavý program akcí, kterými si můžete zpestřit svůj
volný čas. Otevřeno máme každý den od 9.00 do 21.00 hod.
NÁBOR DO DĚTSKÝCH GOLFOVÝCH KURZŮ
V týdnu od 10. 9. začínají v areálu dětské golfové kurzy pod
vedením trenérů z MP SHOT Golf Academy. Nabízíme
BABY GOLF pro začátečníky i pokročilé a DĚTSKOU
AKADEMII s tréninkovými skupinami „klubový tým“ a
„přípravka“. Informace a rezervace na golf@yardresort.com
HUDEBNÍ ŠKOLAYAMAHA
Od září pokračují úspěšné hudební kurzy pořádané v licenci
Yamaha School. Nabízíme hodiny v úterý dopoledne a nově
také ve čtvrtek odpoledne. Novinkou je výuka na akustickou
kytaru – nabízíme kurz pro děti i pro dospělé.
KROUŽKYANDĚLKY
Nově spolupracujeme s agenturou Andělky, která vypisuje
kroužky pro předškolní děti zaměřené na výtvarnou výuku,
tanečky, ale v nabídce je i pracovna Montessori a angličtina
pro nejmenší.
JÓGA, PILATES, CHI-TONING A ZUMBAPRO DOSPĚLÉ
Pro dospělé máme nabídku pohybových aktivit – oblíbenou
páteční i sobotní jógu, dvakrát týdně pilates, třikrát týdně
zumbu a nově aktivitu Chi-Toning, která spojuje prvky jógy,
pilates, strečinku a napomáhá od stresu. Informace a
registrace na info@yardresort.com
KINOKAVÁRNA
Od 4. října budeme opět promítat filmy na velkoplošné plátno
v naší kavárně, a to jednou za 14 dní. Vstupné 50 Kč.
AKCE
Sledujte naše stránky, kde pravidelně zveřejňujeme
pozvánky na sportovní, kulturní a rodinné akce konané
v areálu.
Těšit se můžete na:
* OLDIES PARTY (12. 10., 9. 11., 7. 12.)
* kultovní komediální show NA STOJÁKA (25. 10.)
* HALLOWEEN (27. 10.)
* PODZIMNÍ PŘEDBOJSKÝ BĚH (28. 10.)
* MIKULÁŠE (2. 12.)
* ADVENTNÍ KONCERT (16. 12.)

YARD RESORT
Ke Tvrzi 7, Předboj
info@yardresort.com
Rozvrh hodin pohybových aktivit, přehled kroužků a kurzů,
program kina a přehled akcí aktuálně na:
www.yardresort.com
KAVÁRNA& RECEPCE:
PONDĚLÍ – PÁTEK 9.00 – 21.00 HOD.

Yard Resort, foto © Ivan Němec

Pravidla pro zveřejnění příspěvků
Vážení přispěvatelé do Před-
bojských zpráv i všichni
jejich čtenáři a návštěv-
níci webových stránek
www.predboj.cz, protože se v
praxi chceme vyhnout
možnému porušení (nejen)
autorských práv při otištění
Vámi dodaných příspěvků, je
nutné, abyste dodržovali a
respektovali alespoň násle-
dující pravidla.
Nepodepsané a nedatované
příspěvky nebudou otištěny,
což platí i pro fotografie.
Součástí každého příspěvku,
tedy i fotografií, bude pro-
hlášení, že jeho odesílatel je
autorem toho kterého textu či
fotografie. Příspěvky poru-
šující tiskový zákon (např.
obsahující vulgární výrazy
nebo urážky) nebudou
otištěny. Příspěvky, byť ne-
porušující zákon, mohou být
redakčně kráceny.
Výše uvedené platí pochopi-
telně i pro diskusní fóra, kde
mohou být příspěvky pří-
padně smazány, a v případě,
že diskutující poruší pravidla
opakovaně, bude mu zablo-

kováno jeho konto.
V Předbojských zprávách je
také možno otisknout inzerci,
která je zpoplatněna dle ve-
likosti inzerátu následovně:

INZERCE

Tyto ceny se navztahují na
oznámení nevýdělečného cha-
rakteru, zajména z oblasti
charity a volnočasových ak-
tivit a taktéž případné umístění
inzerce na webových strán-
kách obce je zdarma.
Platbu za inzerci je potřeba
uhradit na obecním úřadu pře-
dem (max. do 14 dní od zve-
řejnění inzerce) v úředních
hodinách (příp. po telefonické
dohodě i jindy), kde Vám bu-
de vystaven doklad.
Pokud vyžadujete vystavení
faktury a úhradu bezhotovost-
ním předvodem, je nutno tuto
skutečlnost zmínit při za-
dávání inzerce.
Děkujeme za pochopení

-sob-

1 strana vel. A4
1/2 strany vel. A4
1/4 strany vel. A4
1/8 strany vel. A4
1/16 strany vel. A4

750,- Kč
500,- Kč
400,- Kč
300,- Kč
100,- Kč

V sobotu 6.10. 2012 od 15 do
17 hod. v zasedací místnosti
OÚ pro Vás maminky
La&La připravují již šestý
bazárek dětského oblečení
PODZIM-ZIMA.
Přijďte se zbavit oblečení, ze
kterého vaše děti vyrostly a
obnovte jim šatník.
Příjem oblečení na OÚ: 5.10.
od 17-18 h. a 6.10. od 9-11 h.
Bližší informace i s tabulkou

Tisková oprava
V minulém vydání Předboj-
ských zpráv byl v článku
"Předbojský triatlon 2012"
chybně uven popisek u obráz-
ků. Jednalo se o fotografie
zhotovené panem Ivanem
Němcem. Za vzniklou chybu
se omlouváme. -red-

najdete včas ve svých schrán-
kách. -La&La-B A Z Á R E K


