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N E ZÁVI S LÝ O B ČAS N ÍK

Přerušení odvádění odpadní vody
odběrným místům bez smluv
Ve středu 20. 2. 2013 v
podvečer jsme provedli
uzavření
kanalizačních
přípojek odběratelům bez
platně uzavřených smluv.
Ve složení starosta, místosta
rosta, oba pracovníci OÚ,
kteří se starají o provoz
kanalizace a čistírny v Před
boji, a strážník Obecní poli
cie Líbeznice jsme od 18.30
hod. zavírali přípojky u těch
domů, jejichž majitelé neu
zavřeli s obcí smlouvu o od
vádění
odpadních
vod.
Opatření jsme nakonec byli
nuceni realizovat pouze v
pěti případech, všichni ostat
ní smlouvy uzavřeli nebo
jsou dohodnuti na náhradním
postupu (třeba z důvodu

dlouhodobé hospitalizace).
Byť to tedy některým trvalo
déle a bylo nutno rozeslat
upomínky, toto administra
tivní opatření (které je navíc
stanoveno zákonem) u větši
ny zabralo.
Pokud se týká výše zmíně
ných pěti dosud nekomuni
kujících odběratelů, byla ve
třech případech přípojka
skutečně uzavřena (č. p. 45,
154, 301), v jednom případě
jsme pak nemohli bez příto
mnosti majitele vstoupit na
jeho pozemek (přípojka je na
soukromém oploceném po
zemku, č. p. 286). Uvidíme
ale, s jakou odezvou se opat
ření setká, ani v jednom z
těchto případů nebyl nikdo

Foto: kasob

Horňátecká zpevněna
V závěru loňského roku jsme
avizovali, že budeli příznivé
počasí, dočkáme se v nej
bližší době základní úpravy
povrchu Horňátecké ulice.
Na výsledek se můžete podí
vat na těchto fotografiích a

nebo přímo na místě.
Věříme, že štěrk usnadní
život nejen obyvatelům Hor
ňátecké, ale taky dopravní
obsluze, pejskařům... prostě
všem.
sob

Foto: kasob

zastižen a podle chybějících
stop ve sněhu jsou nemovi
tosti neobydleny zřejmě
dlouhodobě.
V jednom případě byl odbě
ratel zastižen a hned večer
převzal jeho zástupce návrh
smlouvy a uhradil dlužné
stočné. Omluvil se a slíbil
smlouvu podepsanou odbě
ratelem vhodit do schránky
obecního úřadu.
Tolik tedy k postihu těch,
kdo neuzavřeli smlouvy. V
nejbližší době přistoupíme k
podobnému postihu dlužníků
stočného, samozřejmě opět
přísně v intencích zákona.
sob

ZDARM A

Zákaz
zastavení
u školky
Z
důvodu
neukázněnosti
některých řidičů jsme byli
nuceni instalovat na obslužné
komunikaci vedoucí podél
obecního úřadu ke školce
dopravní značku zakazující
tam zastavení. Jedná se o
jedno z opatření, které mají
zvýšit bezpečnost a komfort
(nebo obojí) předbojáků i
přespolních, v tomto případě
má
značka
zabránit
zablokování celé komunikace.
Věříme, že pokut udělených
ze strany obecních strážníků
nebude mnoho a děkujeme za
pochopení.
sob

Střípky ze zastupitelstva
Loni se zastupitelé sešli
naposledy
týden
před
Štědrým
dnem,
aby
projednali rozpočet na le
tošní rok a další tři body.
Rozpočet obce na rok 2013
(jehož návrh i schválenou
verzi naleznete na interne
tových stránkách obce v sek
ci Ze zasedání) představil
pan starosta optimističtějším
hlasem než rozpočet před
chozího roku. Ukazuje se
totiž, že vyšší příjmy a po
měrně úsporně řízené výdaje
mohou znamenat, že v příš
tích letech nevypadá hospo
daření obce až tak černě.
Každopádně nás ale čeká
"deficitní rok", protože za
stupitelé na letošní rok 2013
naplánovali rozsáhlou
re
konstrukci ČOV. Za zmínku
stojí jediná změna oproti ná
vrhu rozpočtu, která byla
provedena z popudu fi
nančního
výboru,
jehož
členové došli k závěru, že
Horňátecká je pro nás dů
ležitější než jeden odpolední
spoj autobusu 368 navíc.
Doporučili proto přesun 50
tisíc korun, a protože se k
nim přiklonili i další dva za
stupitelé, tento pozměňovací
návrh byl schválen.
Požární ochrana
Na program se dostal i návrh
smlouvy o spolupráci s

městem Neratovice, jehož
hasiči nám zajišťují služby
požární ochrany. Smlouva by
la ze strany Neratovic navrže
na spíš z formálních důvodů,
výše úhrady i rozsah spolu
práce zůstávají shodné. I proto
návrh prošel hladce.
Prodej malého pozemku
Dalším
bodem
bylo
projednání a schválení prodeje
pozemku, o nějž projevil zá
jem jeho dlouholetý uživatel.
Pro obec pozemek nemá zá
sadní význam, má totiž jen 29
m2 a nadto je zastavěn pří
stavkem k bývalé hospodě
(č.p. 9). Ani u tohoto návrhu
nedošlo na protinávrhy a tak
byl prodej pozemku schválen.
Rozpočtové opatření
Nárůst
daňových
příjmů
obecního rozpočtu v závěru
roku 2012 si pak vynutil na
poslední chvíli přidat na
program ještě návrh čtvrtého
rozpočtového opatření, kterým
zastupitelé
reagovali
na
navýšení příjmových položek
u daní z přidané hodnoty, z
nemovitostí, z příjmů. Zá
roveň
navýšili
výdajové
položky u investic, zejména u
výstavby silnice v Horňátecké
ulici. Přidali také na dopravní
obslužnost, kulturu, veřejné
osvětlení, veřejnou zeleň a
provoz kanalizace a ČOV.
Pokračování na straně č. 3
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První předbojský občánek roku 2013
Dne 7.1.2013 se narodila v
nemocnici Na Bulovce Ven
dula Princová, která měřila
48 cm a vážila 3120 g. Rodi
čům blahopřejeme a těšíme

se na setkání s nimi a dalšími
novými občánky při příleži
tosti vítání občánků, které
opět
v
letošním
roce
plánujeme uskutečnit. pp

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Ordinace praktického lékaře pro dospěléZMĚNA
Od 14. 1. 2013 je ordinace MUDr. Henriety Mavrogeni pře
místěna na adresu Baštěcká 315, Předboj. Kontakty a ordi
nační hodiny zůstávají beze změny.

Údržba lesa okolo fotbalového hřiště

Doručování poštovních zásilek

V pondělí 18. 2. 2013 začaly
práce v lesním porostu okolo
fotbalového hřiště. Les bude
postupně vyčištěn a zkul
turněn. Prosím, dávejte pozor
při procházkách.
Práce provádí odborná firma
(lesní porost nemůže ani
neumí udržovat každý), oče

V souvislosti se změnou systému doručování poštovních zási
lek máme případné stížnosti řešit přímo s depem v Horních
Počernicích, které naši obec obsluhuje, konkrétně s paní PRI
ATKOVOU, tel. 603 488 682.

káváme proto odpovídající
výsledek. Rovněž termín byl
zvolen záměrně, neboť ob
dobné práce mohou probíhat
pouze v období vegetačního
klidu, pokud nehrozí nějaké
nebezpečí
z
prodlení.
Vytěžené dřevo věnuje obec
Sokolu.
sob

Sběr nebezpečných odpadů
Mobilní sběrna bude přistavena na zpevněné ploše v ulici Na
Vršku v sobotu 16. 3. 2013 od 8.00 do 8.30 hod. Fyzické oso
by  občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat
ZDARMA nebezpečné odpady (vyjeté oleje a použité olejové
filtry, fritovací oleje, barvy a laky vč. obalů tiskařské barvy,
lepidla, praskyřice, kyseliny, louhy, rozpouštědla, nádobky od
sprejů, neupotřebená léčiva, fotochemikálie, čističe a další
domácí chemii), dále elektrozařízení (televize, monitory,
ledničky, mrazničky, drobné elektropřístroje a baterie) a pneu
matiky bez disků (pouze z osobních vozů do velikosti Avia).
POVINNOSTÍ OBČANA je odevzdat odpad pouze osobě
obsluhující mobilní sběrnu a neponechávat odpad volně u
sběrného místa!!! Předmětem sběru nejsou nebezpečné
odpady stavebního charakteru s obsahem azbestu!

Pro známku na bioodpad si můžete přijít už nyní
Foto: sch

Pravidla psího provozu
Vodítko, pytlík a lopatička
by měly patřit k základní
výbavě každého pejskaře.
Na velikosti psa přitom ne
záleží!
Podle článku 6 obecní vy
hlášky o veřejném pořádku,
jejíž plný text naleznete zde,
musí mít každý pes pohybu
jící se na veřejném prostran
ství vodítko. Samozřejmě
také platí, že když má pes
vodítko, je na jeho druhém
konci někdo, kdo jej vede.
Veřejné prostranství je při

tom každý veřejně přístupný
prostor, tedy i obytné zóny.
Již od roku 2010 jsou také na
vybraných místech v Před
boji nainstalovány koše na
psí exkrementy, kam může
pejskař během procházky
odevzdat, co jeho pes utrou
sil.
Prosím, pamatujte, že kont
rola dodržování výše ue
dených pravidel, včetně
možnosti udělit pokutu, spa
dá do kompetence obecní
policie.
sob
ilustrační foto

Výše poplatku za nádobu o objemu 120 litrů je 486, Kč za
svozové období. Za nádobu o objemu 240 litrů zaplatíte 737,
Kč za svozové období.
Svozové období 1. 4.  30. 11. 2013, odvoz je vždy v pondělí a
první svoz tedy proběhne 1. 4. 2013.

Nabídka slepiček
Jako každý rok, i letos obecní úřad obdržel nabídku prodeje
kuřic. Podrobnosti na vývěsce úřadu.

Poučte svoje děti
Ale ZÁKAZ VSTUPU NA ZAMRZLÝ RYBNÍK platí
samozřejmě i pro dospělé.
Jak je to v zimě se vstupem na zamrzlý Předbojský rybník?
Stejně jako v létě. Plavání, stejně jako bruslení nebo klouzání
se, jsou pouze NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Nejnebezpečnější
je přitom pohyb okolo otvoru/otvorů, kterými je okysličována
voda rybám.
Přesto pan Svoboda za rybářský spolek zajišťuje lepší značení
a rozmístění varovných nápisů.

Připravujeme
 5. 3. (celý den) Pedikúra+masáže pro občany Předboje
 13. 4. v 15:00 h. Bazárek jarněletního oblečení
 květen
6. Předbojský blešák
Vše bude včas uveřejněno na webových stránkách obce a
vývěsce OÚ.

Prosíme naše pamětníky, kteří vlastní
staré fotografie obce, o jejich
zapůjčení pro účely kroniky. Můžete
je donést na OÚ, kde vám budou
ihned po zkopírování vráceny.
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Obecní policie v lednu:
Zase ti psi
Nejčastějším lednovým pro
hřeškem byl nekontrolovaný
pohyb psů. Kromě toho se
první měsíc roku 2013 dá
nazvat i měsícem odpadu.

Dopravních přestupků obecní
strážníci v lednu naopak za
znamenali jen několik, dvojí
překročení rychlosti, dvojí
špatné parkování. Zato s

Střípky ze zastupitelstva
pokračování ze strany č. 1
První
letošní
zasedání
obecního
zastupitelstva,
přestože proběhlo už v půli
ledna, mělo na pořadu
jednání hned sedm bodů.
Dvě rozpočtová opatření
První rozpočtové opatření
letošního roku upravilo ještě
rozpočet roku 2012 a bylo
reakcí na fakt, že těsně před
koncem roku přišly na účet
obce ještě nějaké finanční
prostředky. Navýšeny tak
byly daňové příjmy, příjmy
ze stočeného a za komunální
odpad, obdrželi jsme dotaci
na volby a především fi
nanční dar na uvažovaný ná
kup části veřejné cesty.
Oproti
příjmům
byly
navýšeny některé výdajové
položky.
Bylo
pořízeno
čerpadlo do čistírny od
padních vod, vyčleněny byly
(do konce roku nakonec ne
proinvestované prostředky na
zmíněný nákup části veřejné
cesty).
Druhým rozpočtovým opat
řením byly opět vyčleněny
prostředky potřebné k na
plnění kupní smlouvy na
koupi pozemku p.č. 397/4,
tomu
však
předcházelo
projednání dvou jiných bodů.
Přijetí daru
Nejprve byli zastupitelé se
známeni s postupem ohledně
právního stavu tohoto po
zemku a schválili jednak při
jetí daru, jednak případné
zřízení věcného břemene ve
prospěch dárce.

Nákup pozemku
Poté byl představen a ná
sledně schválen návrh kupní
smlouvy, kde kupní cena
cesty je 700 tis. Kč. K tomu
obec musí uhradit i daň z
převodu nemovitostí (tento
druh převodu není osvobo
zen), poplatek za vklad do
katastru a za bankovní
úschovu (několik tisíc korun
ale jistě stojí za jistotu, že o
celou kupní cenu nepřijde
me). Je třeba vysvětlit, proč
obec pozemek vůbec po
třebuje. Jak již bylo zmíněno,
jde o část veřejné cesty, kte
rou kdyby odkoupil soukro
mý subjekt, mohl by ji
přehradit. Majitelé přilehlých
nemovitostí, ale i ostatní
předbojáci, třeba na svých
procházkách, by pak "měli
smůlu", cestou by neprošli.
Jeden z vlastníků přilehlých
nemovitostí naštěstí na koupi
přispěl, bez této finanční in
jekce by se obec do vyhlá
šeného výběrového řízení na
prodej cesty nemohla vůbec
přihlásit. Požaduje zřízení
věcného břemene, což ale v
tomto případě není problém.
Dodávám, že pozemek nešlo
získat jinak, ač jsme se o to
pokoušeli několikrát, správ
kyně konkursní podstaty
zkrachovalého
Státního
statku Čáslav, jenž s cestou
hospodařil, byla neoblomná a
odmítla jakýkoliv jiný po
stup. Nepomohl ani stát,
zbývalo tak jedině cestu

volně pobíhajícími psy jako
kdyby se roztrhl pytel.
Několik majitelů tak buď
dostalo rovnou pokutu, pří
padně se dočkali domluvy, to
když jim pes utekl poprvé.
Asi nejzávažnější, i když na
štěstí jen se škodou na maje
tku, byl střet automobilu, se
psem v okolí skládky. Majitel
byl nalezen a záležitost vy
řešena, ale přesto opět ape
lujeme na všechny pejskaře:
CHOVEJTE SE TAK,
AŤ VAŠE ZVÍŘATA
NEMOHOU NIKOHO
OHROZIT ANI OMEZIT!
Druhým závažným nešvarem
měsíce ledna je pak všu
dypřítomný
nepořádek,
vlastně spíš bordel. Ohořelý
vrak neregistrovaného vozi
dla naštěstí po dohodě zlik
vidoval jeden z předbojských
podnikatelů (tímto děkuje
me), ale špatně zabezpečený

stavební materiál (U Prut
níku), opět založenou skládku
v severozápadním sektoru ob
ce a další obecní policií
zdokumentovaný odpad bude
me muset odstranit sami. Při
tom chytit někoho při činu je v
těchto případech a v zimním
počasí téměř nemožné.
Náladu ale trochu spravilo
odcizené vozidlo nalezené v
samém srdci obce, které snad
již má jeho majitel zase doma.
sob

koupit, nebo riskovat, že o ni
nadobro přijdeme.
El. přípojka a rozvaděč
V lokalitě Pod Kapličkou je
třeba zřídit elektrickou pří
pojku a vystavět rozvaděč u
jednoho z pozemků určených
k zástavě rodinných domů.
Jednou z nutných podmínek
pro investora je zřízení
věcného břemene, díky ně
muž může být položen kabel.
Stane se tak naštěstí bez
nutnosti zasahovat do asfal
tového povrchu komunikace
patřící obci.
Vodovodní potrubí a pří
pojky
Vklad vodohospodářského
majetku do společnosti Vo
dárny KladnoMělník, a.s., to
je obvyklý postup po dobu
dování příslušného díla 
části vodovodu v Předboji.
Náplní projednávaného bodu
ale tentokrát nebylo schvá
lení uvedeného postupu, byť

takříkajíc leží na stole. Pan
starosta by totiž ještě předtím
chtěl zkusit s uvedenou
společností jednat o postupu
přesně opačném, tj. o vyve
dení předbojských vodovodů
zpět do majetku obce. Po
chopitelně by to znamenalo
nutnost se o majetek řádně
starat. Na druhou stranu by ale
přínos pro občany mohl být
nezanedbatelný  měli bychom
pod kontrolou ceny vody.
Prodej pozemku
Posledním
bodem
k
projednání byla žádost o
odkup cca 15 m2 pozemku
před domem č.p. 15 v ulici
Pod Vrškem. Majitel má zájem
o zřízení předzahrádky. Z po
hledu obce takovému postupu
nic nebrání, zastupitelé jej te
dy schválili. V dalším řízení
ještě mohou mít jiný názor
stavební úřad nebo dopravní
policie.
sob

ilustrační foto

ilustrační foto
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Pozvánka do knihovny
Zase se blíží březen – Měsíc
knihy a čtenářů – a s ním i
nějaké zpestření v naší malé
knihovně. Na každou břez
novou středu bude připra
veno pro čtenáře i nové
návštěvníky knihovny pře
kvapení. Na první středu 6. 3.
2013 od 16.00 hodin zveme
všechny dospělé čtenáře a
příznivce knihovny do zase
dací místnosti obecního úřa
du na malé posezení nad
knihou.
Seznámíme
se
s novými knihami a bude ta
ké vyhlášen nejlepší dospělý
čtenář za rok 2012.

Naše malé čtenáře a jejich
kamarády pozveme v pátek
5. 4. 2013 v 17.00 hodin na
3. Podvečerní čtení s panem
Andersenem. Během akce
budou odměněni nejlepší
dětští čtenáři. Chtěla bych
také poprosit děti, pokud
mají doma knížku ilu
strovanou malířkou Helenou
Zmatlíkovou, aby s sebou
tuto knížku vzaly. Těším se,
kolik zajímavých knížek si
budeme moci prohlédnout.
Také jsme připravili anketu,
týkající se knihovny. Je
k dispozici na webových

Reakce na článek "Zase ta kanalizace
aneb okrádáme sami sebe?"
Předbojské zprávy z prosin
ce 2012 věnují hodně
prostoru záležitosti kanaliza
ce a výše stočného. V článku
p. 1. místostarosty Soběslav
ského (sob) „ Zase ta kana
lizace aneb okrádáme sami
sebe?“ se zmiňuje o kritice a
stížnostech. Nevím, jestli se
na toto téma ozvali také ně
kteří jiní občané, ale pro mne
je zřejmé, že autor komentuje
mé kritické poznámky, které
jsem adresoval před nějakým
časem p. starostovi. Protože
p. 1. místostarosta věci úče
lově vytrhává z kontextu a
nelogicky je spojuje, dochází
ke zkreslení toho, co bylo
předmětem mé kritiky. Dělá
to se záměrem zlehčit a ze
směšnit to co jsem si dovolil
p. starostovi sdělit a snaží se
ze mne udělat nezasvěceného
neználka. Musím proto rea
govat a věci uvést na pravou
míru. Přidám k tomu ještě i
některé nové postřehy.

Motivem mého dopisu sta
rostovi obce bylo to, že před
změnou provozovatele čis
tírny odpadních vod, (nikoliv
v době před volbami), bylo
novým vedením obce sli
bováno, že když obec
převezme provoz čistírny
odpadních vod do své režie ,
dojde ke snížení stočného a
zvýšení spolehlivosti posky
tovaných služeb. Po té, co se
obec stala provozovatelem,
byly však tyto sliby zapo
menuty. Stočné zůstalo prak
ticky na stejné úrovni a nové
smlouvy obsahují podmínky,
které jsou daleko tvrdší než
ty dřívější.
Podle těchto
nových smluv má odběratel
15 závazků kdežto obec jen
jeden a to ještě podmíněný.
Zavedlo se placení předem a
nové sankce. To jsou fakta a
každý kdo si smlouvu přečte,
mi dá jistě za pravdu, že jsou
tyto smlouvy tvrdší. Na
pravý důvod mé kritiky jsem

Foto: pad

stránkách, v knihovně, na
obecním úřadě a zároveň jste
ji možná našli ve svých
schránkách. Za odpovědi
předem děkuji.

Věřím, že se uvidíme na ně
které z těchto akcí nebo přmo
některou středu v knihovně.
Hezké jaro s knihou přeje
Jana Šandarová, knihovnice

odpověď nedostal.
Nyní p. Soběslavský zcela
nelogicky hovoří o tom, že
si protiřečím – „kritika
smluvní tvrdosti a současné
nařčení z nicnedělání“. To
nekonání, resp. žádná sou
činnost se vztahuje k tomu,
že obec neprojevila žádnou
aktivitu v tom směru, aby
byli podchyceni ti, kdo vy
pouštějí odpadní vody beze
smlouvy a neplatí. Za ně
platíme my. Minulý provo
zovatel totiž rozpočítal ná
klady + zisk na počet
uzavřených smluv a tím
stanovil výši stočného za
1m3.
Je skandální, že ještě
v prosinci 2012 nebyly
uzavřeny smlouvy s 60
uživateli ! Obec to ví a dosud
proti tomu nic neudělala. 60
uživatelů – není jasné, jestli
to je počet domácnosti či
celkový počet osob v nich.
Každopádně je to dost vy
soké
procento
vztaženo
na počet obyvatel obce.
Obec by si měla uvědomit, že
jako podnikatelský subjekt

není oprávněna poskytovat
zdarma služby na úkor těch,
kteří řádně platí a tím je dis
kriminovat. Jedná se i o da
ňové dopady, protože jde o
bezplatný nefinanční příjem
neplatičů a u poskytovatele jde
vlastně o poskytnutí daru.
Přesto to klidně už půl roku
takto praktikuje a slibuje, že
až v 1. pololetí postihne tyto
neplatiče
mimosmluvně.
Myslím, že toto „nicnedělání“
by se spíš mělo označit jako
liknavost,
případně
ne
schopnost.
Obavy p. 1. místostarosty
ohledně pokut, když by se
zveřejnila jména neplatičů,
jsou naprosto liché – to jsou
výmluvy někoho, kdo se bojí a
nechce nic dělat. Neexistují
snad registry dlužníků, různá
oznámení o neplatičích atd. ?
Opět se vracím k tomu, že se
obec musí chovat jako podni
katelský subjekt. Jestliže zjistí,
že někdo využívá služeb a ne
platí, musí hned jednat. Exis
tuje
zákonná
povinnost
vymáhat pohledávky. Co se
pokračování na straně č. 7
Foto: sch

Číslo popisné nesmí chybět
Neoznačení domu číslem
popisným
je
přestupek.
Hlavně vás ale v případě po
třeby obtížně hledá lékař,
pošťák, kurýr apod. A větši
Foto: Wikipedie

nou jsou přece takoví hosté
vítáni nebo je dokonce po
třebujeme.
Chybějící tabulka s číslem
popisným může být jednak
potrestána
tisícikorunovou
pokutou v blokovém a dese
titisícikorunovou ve správ
ním řízení, protože ji zákon
č. 200/1990 Sb., o přestup
cích jako přestupek kvalifi
kuje. Především ale taková
tabulka umístěná na vidi
telném místě  na plotě či na
stěně domu  usnadňuje ori

entaci lékařům, pošťákům,
kurýrům, policii...
Z těchto důvodů velmi do

poručujeme nemovitosti řád
ně označit (jeli popisné číslo
přiděleno).
sob
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NABÍZÍM KOMPLETNÍ
ZPRACOVÁNÍ
ÚČETNICTVÍ

PRO STŘEDNÍ
A MALÉ FIRMY
VČ. NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ
A VEDENÍ DAŇOVÉ
EVIDENCE.
DLOUHOLETÁ PRAXE.
Kontakt: 605 218 281

Radio Dechovka jde do vzduchu
Ne, nebojte se, žádný vý
buch. Právě naopak. Původně
internetový projekt jednoho z
Předbojáků si nově naladíme
na našich rozhlasových přijí
mačích.
Společnost RadioPraha s.r.o.,
sídlící v předbojské ulici U
Prutníku, získala 19. února
2013 v rámci vyhlášeného
licenčního řízení licenci pro
celoplošné rozhlasové vysí
lání v pásmu středních vln
(AM). Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání udělila tuto
licenci projektu Radio De
chovka – první dechovkové
radio. První vysílač bude stát
v kopci nad Líbeznicemi,
směrem k dálnici D8 a bude
pokrývat celý Středočeský
kraj a části všech okolních
krajů.
RadioPraha s.r.o. zahájí
řádné AM vysílání Radia
Dechovka s uvedenými pa
rametry nejpozději v zákonné
lhůtě 180 dnů od udělení li

cence, předpokládá však
spuštění zkušebního provozu
již během jara 2013. Od
1.3.2013 však zahájí Radio
Dechovka vysílání také v
multipexu 4 pro Prahu a
okolí (v DVBT), naladíme
ho tedy i v našich settop bo
xech. Škoda, že vysílač Ra
dia Dechovka nebude stát v
Předboji, jak bylo původně
rozjednáno. Vinou nešikovně
vypracovaného
územního
plánu nemohl být vysílač
umístěn v katastru naší obce.
Protože měl navíc provo
zovatel rádia pocit, že mu
část zastupitelů z bývalého
vedení obce neustále „házela
klacky pod nohy“ (takto
situaci popisuje provozovatel
na oficiálních webových
stránkách radia), přestěhoval
bohužel z Předboje do sou
sedních Kojetic i své vysílací
studio. V Předboji ale zůstalo
sídlo společnosti RadioPraha
s.r.o. Byli bychom rádi,

pokud by se jednou studio
Radia Dechovka do naší obce
vrátilo.
Radio Dechovka – první de
chovkové radio je zave
denou, úspěšnou značkou.
Jeho vysílání bylo zahájeno v
červenci 2009 z předbojské
ho studia, které dnes slouží
jako záložní. Během třía
půlleté existence se stanice
etablovala jako jedno z nejú
spěšnějších,
nejposlou
chanějších
ryze
internetových radií v České
republice. Svým poslucha
čům nabízí nepřetržitý hu
dební program, sedm dní v
týdnu moderovaný v denních
hodinách.
Hudební dramaturgie Radia
Dechovka je postavena na
české, moravské a slezské
dechové a lidové hudbě. Tu
doplňuje i zahraniční, zej
ména slovenská dechovka.
Zpestření pak představuje
hudba 60. let, hudba „staré
Prahy“ a hudba folková a
country.

Součástí programového sché
matu jsou rovněž speciální
hudební pořady, zaměřené na
instrumentální
dechovku,
skladby velkých dechových
orchestrů
či
„hospodské
sprostonárodní“ písničky.
Posluchači si oblíbili také au
torské
pořady
známých
osobností tuzemské dechovky
– například Písničky s Milo
něm plně v režii legendárního
dechovkového
textaře,
básníka, prozaika, scénáristy,
herce a moderátora Miloně
Čepelky, Čaj o čtvrté se zpě
vačkou Strahovanky Martou
Adámkovou, nebo Svět de
chovky kapelníka Krajanky
Václava Hlaváčka.
V programové nabídce první
ho dechovkového radia figu
rují také kontaktní pořady,
jako je Řekněte to všem s
debatou posluchačů na ak
tuální téma, či mimořádně po
pulární Písničky na přání.
Radio Dechovka svým poslu
chačům nabízí i nezbytný
informační servis. Od pondělí
do pátku je přes den vysílána
vždy v celou hodinu předpo
věď počasí. Ve všední dny je
ve třech vysílacích časech
rotován také Kulturní servis,
který je souhrnem nejzají
mavějších kulturních tipů na
akce více či méně spojené s
dechovou hudbou – webovým
odrazem pořadu je pak De
chovkový kalendář, jedna z
rubrik internetových stránek
www.radiodechovka.cz, které
se rovněž těší důstojné, stabi
lní návštěvnosti.
Radio Dechovka se svým
vstupem na střední vlny ještě
doplní program o nové prvky
a dále rozšíří rozsah mode
rovaného vysílání.
Přejeme úspěšný vzdušný
start, držíme palce a věříme,
že tento úspěšný projekt Před
boj nadobro neopustí.
(Radek Blažek, tiskový mluvčí
Radia Dechovka, pro pred
boj.cz upravil sob)
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Reakce na článek "Zase ta kanalizace
aneb okrádáme sami sebe?"
pokračování ze strany č. 5
stane když neplatíte za
elektřinu,
plyn,
telefon,
jízdné v MHD ?? Zde se ne
placení benevolentně přehlí
ží, zřejmě podle logiky, že
škoda vlastně nevzniká, pro
tože za neplatiče zaplatí ti
druzí. Jak p. místostarosta
říká, ten kdo uzavřel smlou
vu a neplatil by, bude posti
žen podle ní. Kdo smlouvu
neuzavřel se postihu zatím
nemusí bát. Kdo smlouvu
podepsal, akceptoval její
podmínky. Pochybuji o tom,
že by tito odběratelé neplati
li. Systém záloh, které ozna
čuje p. 1. místostarosta za
jistou páku proti neplatičům
zní poněkud úsměvně, přeci
když někdo nechce platit,
nezaplatí ani zálohu. Pokud
má obec pochybnosti např. o
počtu osob, které žijí trvale
v domácnosti, má přece
možnost kontroly.
P. 1. místostarosta uvádí, že
jedna z výtek se týká údajné
„kolaborace s nepřítelem“, to
je opravdu silný a naprosto
nehorázný výraz. Takto se
vyjadřovat je zcela pod
úroveň studovaného člověka,
který zastává veřejnou funk
ci. Doporučoval bych mu,
aby se seznámil s tím co ten
to výraz znamená a řádně si

rozmyslel jaká slova volí a
dává do souvislosti s mým
kritickými
poznámkami.
Když si člověk uvědomí, co
znamená slovo kolaborace a
že označuje někoho z obyva
tel obce za nepřítele , tak si
musí udělat obrázek o tom
jaké zvrácené myšlení tento
autor má.
Tímto tvrdě černobílým uva
žováním také přistupuje
k tomu, co je zájmem občanů
a ptá se, zda fungující systém
nebo nízká cena ? Nadutě při
tom říká: „poslední, co mě
osobně v kritice ještě zaujalo
a má smysl se tím zabývat, je
stanovení ceny stočného
s přihlédnutím k zájmům ob
čanů dané do souvislosti
s jeho výší“. Takto otázka
vůbec nestojí. Zájmem ob
čanů je přece fungující sys
tém
za
rozumnou
a
spravedlivou cenu. Takto by
měl uvažovat člen zastupi
telstva obce a ne desin
terpretovat
a
vysloveně
zkreslovat.
Pokud jde o spravedlivou
výši stočného, určitě k tomu
přispěje výpočet celkové vý
še stočného na základě mě
řené spotřeby vody místo
směrných čísel. Vše co je
správně změřeno je objek

V letošním roce uplyne 760
let od první písemné zmínky
o Předboji. Listinou z 6.
dubna 1253 potvrzuje král
český Václav I. darování řa
dy kostelů, statků a vsí špitá
lu sv. Františka – Rytířskému

řádu křižovníků s červenou
hvězdou. Mezi nimi je
uvedena též ves Předboj  v
té době Priboy. Originál lis
tiny je uložen v Národním
archivu v Praze.
pad

Z deníku strážníka
I záchrana a péče o čtyřnohé
kamarády patří do pracovní
náplně obecní policie. V
prosinci tak našlo nového
majitele zatoulané kotě.
Kromě toho proběhly dvě
noční akce zaměřené na
kontrolu pohybu podezřelých
osob a vozidel v katastru ob
ce, tentokrát (naštěstí) bez
toho, aby byl někdo přistižen
při něčem nekalém.
Ani večerní kontrola muže v
rozestavěném domě nevedla

k odhalení závadné činnosti.
Dotyčný byl jen řemeslník
pracující přes čas.
Jinak byl prosinec z pohledu
strážníků klidný.
sob

tivní. Je jenom s podivem,
že vedení obce muselo být na
tuto možnost upozorněno
(neříká se kým), když tato
možnost je dána Vyhláškou č.
428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon o vodovodech
a kanalizacích. Autor nových
smluv se s ní zřejmě nese
známil detailně v předstihu
než začal nové smlouvy tvo
řit. Teď se to bude řešit do
datkem ke smlouvě. To
nesvědčí o velké profesiona
litě.
Pokud jde o výši stočného, je
především
potřeba,
aby
všichni
uživatelé
měli
uzavřeny smlouvy a řádně
platili stočné. Samozřejmě,
že vedle občanů jde i o míst
ní podniky. Náklady tak bu
dou spravedlivě rozpočítány
na všechny. Je jasné, že obec
musí vytvářet fond oprav a
renovace, což zakalkuluje do
stočného.
S fondem na zvýšení kapaci
ty čistírny odpadních vod je
to trochu jinak. Tady se na
pravují hříchy minulého ve
dení. Kromě velkorysého
plánu územního rozvoje bez
ohledu na existující in
frastrukturu jde i o to, že mi
nulému provozovateli byla
bezplatně pronajata čistírna.
Obec se tak připravila o dost
významnou položku příjmů.
Je jasné, že bez navýšení
kapacity by při dalším ná
růstu počtu uživatelů došlo
ke kolapsu. Řešení nebude
jistě
levnou
záležitostí.
Hodně bude záležet na tom,
jak obratně bude obec, jako
podnikatelský
subjekt,
schopna vyjednávat s do
davateli. Je hodně takových
dodavatelů,
kteří
jsou
schopni zneužít svízelného
postavení odběratele.
Pro současné odběratele to
každopádně znamená, že bu
dou v důsledku uvedených

hříchů, za které nenese samo
zřejmě nikdo odpovědnost,
nedobrovolně přispívat bu
doucím odběratelům na to,
aby mohli být připojeni na
kanalizační systém a čistírnu.
Chápu, že asi jiné řešení není.
Ale budoucí odběratelé by
měli, nejlépe nějakým jedno
rázovým poplatkem, přispět
do tohoto fondu a refundovat
tak to, co bylo pro jejich
prospěch zaplaceno jinými.
Současně bych doporučoval,
aby obec jako účastník řízení
o stavebním povolení stanovi
la podmínku, že je stavebník
povinen při kolaudaci uzavřít
s obcí smlouvu o likvidaci
odpadních vod. Podobně jako
je tomu u elektřiny, vody, te
lefonu atd.
Znovu opakuji, že zájmem
občanů je mít fungující
spolehlivý systém za ro
zumnou a spravedlivou cenu.
Čistírna odpadních vod je
v obci citlivé téma stejně jako
úroveň plateb, které musí ob
čané platit. Na rozdíl od p. 1.
místostarosty se domnívám, že
lidé dobře vědí jaká jsou spe
cifika stočného, co je ale nej
víc zajímá je jeho výše. A ta se
za poslední roky zvýšila o 77
% v podstatě libovůlí posky
tovatele za souhlasu vedení
obce!
Je potřebné, aby se o těchto
záležitostech
transparentně
informovalo a aby vedení obce
naslouchalo hlasu lidu. Pře
krucování a zesměšňování
kritických hlasů vede jedině
k desinformacím a nedorozu
měním, což oslabuje vzá
jemnou důvěru.
Panu mgr. Soběslavskému
bych ještě vzkázal, když už
použil termínu okrádání, že
my sami sebe neokrádáme, to
nedává smysl. Pokud se jedná
o okrádání, tak okrádaným
subjektem jsou občané.
Ing. Jiří Vávra

ilustrační foto
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Předboj nově v MASce
Nejde o dozvuk masopustních rejů. Obec Předboj spolu s
dalšími obcemi v okolí iniciovala v lednu vznik MAS Nad
Prahou. Co znamená ta zkratka? V češtině se vžilo ozna
čení místní akční skupina. V článku z pera líbeznického
starosty Martina Kupky se dozvíte, k čemu taková
"MASka" je.
„Zavání to trochu totalitním 600 miliónů korun. Pomohly
slovníkem, ve skutečnosti se na světlo celé řadě drobných
pod tím ale skrývá společná projektů. Obce a místní
aktivita obcí, neziskových spolky mohly rekonstruovat
organizací a podnikatelů na centra pro volný čas.
přesně vymezeném území při Vznikala drobná sportoviště
realizaci potřebných a zají a dětská hřiště. Podnikatelé
mavých projektů. O tom by v se dostali k moderním vý
předchozí éře nemohla být robním technologiím,“ zmi
řeč. Původní anglický název ňuje úspěšné projekty Jan
by se měl doslova překládat Havlíček.
místní skupina akce,“ vy Prvním krokem při vzniku
světluje náměstek ředitele MAS je spojit území obcí a
Státního zemědělského in měst pod jedním regionem.
tervenčního
fondu
Jan Čím větší toto území je, tím
Havlíček.
větší obnos peněz bude
Místní akční skupiny jsou možné pro region v bu
zároveň jedním z důležitých doucnu získat. MAS Nad
zprostředkovatelů finanční Prahou zahrnuje zatím 25
pomoci z EU. „Do středo obcí od pravého břehu Vl
českých obcí, které se do tavy po levý břeh Labe. Po
MAS zapojily, plynulo v po dařilo se tak spojit dva
sledních pěti letech necelých existující mikroregiony –

Dolní Povltaví a Region po
vodí Mratínského potoka.
Do poloviny února se do
MAS Nad Prahu stihlo zapo
jit téměř 30 neziskových or
ganizací
a
podnikatelů.
Přistoupit bude samozřejmě
možné i kdykoli později.
Úkolem MAS v následují
cích měsících letošního roku
bude připravit strategii roz
voje území a pravidla pro
nakládaní s evropskými do
tacemi. Jednou z předností
tohoto způsobu rozdělování
prostředků je to, že k němu
nedochází ve vzdálených
krajských nebo státních úřa
dech, ale přímo v místě a o
úspěchu
jednotlivých
projektů rozhodují místní li
dé ze samospráv, z řad ne
ziskovek a podnikatelů. „S
každým rozdělováním fi
nančních prostředků jsou
spojeny komplikace a ne
zbytná administrativa. Mu
seli jsme se ale rozhodnout,
zda necháme příležitost
plavat, nebo tohle rozdě
lování jako nutné zlo unese
me. Dali jsme přednost tomu
druhému s tím, že se budeme

všemi silami snažit byrokracii
omezovat,“ vysvětluje Jan
Havlíček a zdůrazňuje, že zej
ména pro neziskové organiza
ce to může být důležitá
pomoc. Všechny ostatní zdroje
dotací pro ně totiž postupně
zanikly. „V balíku peněz ur
čených
k
přerozdělení
prostřednictvím MAS by
naopak mohlo prostředků v
budoucím období od roku
2014 dokonce přibývat. Ev
ropská unie totiž rozdělování
prostředků touto formou v
menších regionech podpo
ruje,“ dodává Jan Havlíček.
„Byl bych moc rád, kdyby na
konec MAS Nad Prahou ne
přivedla do regionu jen
peníze, ale podařilo se ji spo
jovat a posilovat i zajímavé
aktivity. V dobře fungujících
MASkách ve středních Če
chách se to opravdu daří. Ne
ziskové organizace i obce si
vzájemně pomáhají. Mohou se
vyhnout zbytečným slepým
uličkám a někdy spolu i v
dobrém soutěží,“ shrnuje Jan
Havlíček.
Martin Kupka
starosta obce Líbeznice
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