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Stočné nově
V průběhu podzimu a zimy
jsme na úřadě postupně
uzavírali nové slmouvy o
odvádění odpadních vod,
učili se vybírat stočné a taky
(úspěšně) kolaudovali čistič
ku. Přede dvěma měsíci jsme
rozjeli první kolo sankcí vůči
těm, kdo neuzavřeli smlouvy
a/nebo neuhradili stočné za
rok 2012. Teď nás čeká totéž
u dlužníků roku 2013, k 24.
dubnu jich je 14, což není
nijak hrozivé číslo. Už
dostali do schránek nefor
mální upozornění, následovat
bude doporučený dopis a v
krajním případě uzavírání
přípojek.
Jistě (nebo možná) jste ale na
webu i v novinách postřehli,
že jsme rovněž najeli na
nový
systém
výpočtu
stočného, a to podle množ
ství vody, kterou odebereme
z "obecního" vodovodu. To

N E ZÁVI S LÝ O B ČAS N ÍK

zjistíme z vodoměrů. Uve
dený systém platí pro všech
ny, kteří mají v domech
zaveden
pouze
obecní
vodovod, pro ostatní platí
dále tzv. směrná čísla. Mnozí
z vás ale používají právě vo
du z obecního vodovodu k
zalévání, koupání v bazé
nech... stručně řečeno ji ne
vypouštíte do kanalizace.
Právě vám je určen článek z
pera pana starosty o možné
instalaci
podružného
vodoměru. Není povinné ho
mít, ale voda, která přes něj
proteče vám bude odečetna
od celkové spotřeby, tj.
stočné se o ni sníží.
Se změnou výpočtu stočného
souvisí i potřeba uzavřít do
datky ke smlouvám, ty naj
dete ve speciální příloze
tohoto vydání novin i s ná
vodem na vyplnění a vysvět
livkami.
Děkujeme
za
pochopení.
Radek Soběslavský
1. místostarosta

ZDARM A

Ke snížení stočného za
neodkanalizovanou vodu z vodovodu
Zákonný způsob fakturace
množství odpadní vody vy
pouštěné do kanalizace na
základě množství spotře
bované vody umožňuje od
běrateli prokázat, kolik vody
využil na zalévání zahrady
nebo napouštění bazénu. Je
diným způsobem jak může
doložit, že část vody ode
brané
z
obecního
vodovodního řadu nebyla
vypouštěna do kanalizace, je
instalace
podružného
vodoměru. Ten lze instalovat
buď dovnitř objektu před
potrubí vedoucí na zahradu,
nebo vně objektu, před nebo
za zahradní kohout. Obě ře
šení jsou rovnocenná a vidět
je můžete na obrázku na
konci tohoto článku.
Velikost vodoměru je určena

max. průtokem (pro běžnou
spotřebu vodoměr 1/2“ s prů
tokem 1,5 m3/h). Při nákupu
vodoměru upozorněte na to,
kde má být vodoměr in
stalován a k čemu bude slou
žit. Důležité jsou také
podmínky instalace (vodo
rovně, svisle).
Montáž vodoměru do rozvodu
v objektu vyžaduje přerušení
potrubí a instalaci protikusů s
převlečnými maticemi. Při in
stalaci mimo objekt je situace
jednodušší, jenom nezapo
meňte na to, že se vodoměr
musí dát na zimu bezpečně
vypustit.
Instalace i zajištění provozu
vodoměru je v zájmu majitele
objektu.
Pokud
nebude
vodoměr v provozu, nelze
pokračování na straně č. 2

Střípky ze zastupitelstva
Po únorovém zasedání, jehož jedinou náplní bylo
projednání návrhu na vstup obce Předboj do tzv. místní
akční skupiny, jsme se v pondělí 25. března sešli letos již
potřetí nad "běžnou porcí" agendy.
Na programu bylo letošní přes její pozemek), na
druhé rozpočtové opatření, projekt rozvoje obce (musí
znovu vklad vodohospodář být navíc rozšířen do podoby
ského majetku do akciové vyhovující členství obce v
společnosti Vodárny Kladno MAS Nad Prahou) a na
Mělník, zřízení věcného bře opravy čističky odpadních
mena k pozemkům v Horňá vod, kde jsme museli nahra
tecké ulici ve prospěch ČEZ dit čerpadlo, které doslou
Distribuce, a.s., a návrh na žilo.
prodej
pozemků
pod Vklad vodohospodářského
trafostanicemi téže společ majetku... tak trochu ever
nosti.
green. V lednu jsme dali
Úprava rozpočtu byla navr panu starostovi mandát k
žena a schválena zejména z jednání o vynětí toho, který
důvodu nutnosti navýšit pří už vložen byl. Bohužel vyšlo
jmy v souladu se skutečností, najevo, že by šlo o tak ná
vypořádat dotaci na prezi kladnou akci, že je pro obec
dentské volby a pravidelnou neuskutečnitelná. Větší část
dotaci na provoz od krajské vodovodních rozvodů v obci
ho úřadu. Na výdajové straně se totiž do Vodáren Klano
byly významněji navýšeny Mělník, a.s., dostala jinou
výdaje na provizorní úpravu cestou než vkladem od obce.
povrchu v Horňátecké ulici Nezbývá tedy než podobné
(mimochodem, štěrk byl obci plány (snad prozatím?) uložit
darován,
byť
jako k ledu.
kompenzace za předloňské Věcná břemena ve prospěch
neoprávněné vypouštění vo ČEZ Distribuce, a.s., také
dy do Kojetického potoka
pokračování na straně č. 3

Foto: sch

Čistička konečně zkolaudována
Kolaudace započala ještě za
minulého provozovatele. Pů
vodně byla její nezbytnou
podmínkou výměna části
technologie, a to během
úplné odstávky čističky.
Tento návrh představoval
výdaje na straně obce v řá
dech statisíců korun, navíc s
problematickým
přínosem
pro budoucí nutnou rekon
strukci celého zařízení. Zá
stupci obce proto hledali
vhodnější řešení.
V loňském roce čistička pře
šla pod správu obce. Najali
jsme odpovědného zástupce
pro její provoz a ve spolu
práci s ním starosta Kodiš
připravil vše potřebné pro

definitivní kolaudaci. Ta pak
zdárně proběhla i bez výše
uvedené investice, jejíž rea
lizace byla odsunuta až do
doby celkové rekonstrukce
celého zařízení, jejímž vý
sledkem bude zvýšení kapaci
ty
ČOV
a
bezpečné
dodržování předepsané kvality
vypouštěných vod. Projektová
dokumentace je hotova, bylo
vydáno územní rozhodnutí,
žádost o stavební povolení je v
řízení.
Uvedení do řádného provozu
určitě napomohli i oba obecní
zaměstnanci, kteří se starají o
její hladký každodenní chod.
Také jim patří náš dík.
sob
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Ke snížení stočného... aneb
instalace podružného vodoměru
pokr a č ová ní z e s t r a ny č . 1
prokázat vypouštění vody
odebrané z vodovodu mimo
kanalizační řád. Není nutné,
aby instalaci prováděl pově
řený zaměstnanec obce, za
řízení nebude nijak zajištěno.
Proti případnému zneužití má
obec k dispozici kontrolní
spotřeby vody za uplynulá
období. Fakturace stočného
bude probíhat na základě
ročních odpočtů vody prová
děných společností Středo
české
vodárny,
a.s.,
snížených o stav podružného
vodoměru odečtený pra
covníkem obce. Pokud by
údaje podružného vodoměru
byly ve zjevném nesouladu s
celkovou spotřebou vody,
bude stočné hrazeno na zá
kladě směrných čísel.
Zde je nutno si uvědomit, že

celý
systém
kanalizace
včetně čističky je životně
důležitý a slouží všem
obyvatelům obce. Náklady
na jeho provoz jsou dány, a
jejich výše se vždy projeví ve
výši stočného. Jinými slovy,
tím že se budu snažit
prokázat, že jsem spotřeboval
více vody na zahradu a méně
vypustil do kanalizace, si
moc nepomůžu. Na čistírně
odpadních vod je centrální
měření a to je rozhodující pro
určení ceny stočného. Jediné,
čeho dosáhnu, je to, že mou
spotřebu zaplatí ostatní, sou
sedé. Není nikdo další.
Naprosto srovnatelná je
situace s vypouštěním deš
ťových vod do tlakové kana
lizace. Pokud nemáte těsnou
jímku tlakové kanalizace a

Foto: kasob

Zase ty obytné zóny
Kamion se v obytné zóně nevytočí! Nechejte si materiál
dopravovat menšími vozy! Děkujeme za pochopení.
Vážení spoluobčané, každý v křižovatkách nevytočí a při
asi chápe, že nějak si ty ro složitém manévru poničí
dinné domy postavit musíme. okolí vozovky, obrubníky
Taky že (nejenom) na stavbu atd.
občas musí přijet nějaká ta V tomto případě navíc ne
technika. Ale zkuste prosím bylo zjištěno, proč dotyčný
všichni při objednávání do řidič prostě nevycouval. Jak
pravy pamatovat na to, že jsem později zjistil, otočit se
tahač s dlouhým návěsem se byl v poli!
sob

vniká do ní podzemní nebo
dešťová voda, opět se to
projeví na měření čističky.
Přestože je to zcela zbytečné,
proběhne čistá voda celým
procesem čištění a její průtok
stojí naprosto stejně jako vo
dy odpadní. Pokud máte z

jakýchkoli důvodů svedenu
dešťovou vodu přímo do od
padní jímky kanalizace, uvě
domte si prosím, jak vlastním
chováním zvyšujete cenu
stočného všem. I sobě.
Karel Kodiš
starosta

Povídá se...

(tzn. je to již domluveno).
Předbojský triatlon, který
čerpá finanční příspěvek.
Sokolu jsme nechali dřevo z
lesíku u hřiště, v němž
proběhlo první kolo rekultiva
ce. Rovněž nefinančně jsme
podpořili konání bazárku. A
taky předbojský přespolní běh
a setkání seniorů v Yardu.
Máteli i vy zájem, aby obec
podpořila nějakou vaši aktivi
tu, požádejte prostřednictvím
obecního úřadu.
sob

...v restauračních zařízeních,
že obecní podpora směřuje
pouze do nejmenovaného
volnočasového areálu. NENÍ
to pravda.
Rádi podpoříme každého,
kdo o to požádá. Pokud tedy
požádá a taková podpora bu
de vůbec uskutečnitelná.
A ačkoli je teprve duben, na
bízíme výčet toho, co letos
obec podpořila či podpoří

INZERCE

Pojistky, pojištění,
zastupování vůči pojišťovnám
Kooperativa  Allianz  Slavia
brokerpro  V. Cach  PŘEDBOJ
tel. 608 740 111

kooperativa@volny.cz
brokerpro@seznam.cz
Foto: kasob
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IV. ročník Předbojského triatlonu

A je to tady! Byl zve- INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
řejněn termín konání MASka s vlastním webem
IV.ročníku Předbojského
Triatlonu. Tradiční zá- Na internetové adrese nadprahou.eu naleznete nově spuštěné
vod se v Předboji usku- webové stránky Místní akční skupiny Nad Prahou, jejímž je
teční dne 1 6. 6. 201 3. Předboj členem.
Přijďte se podívat nebo Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
rovnou závodit!
V úterý 30. 4. 2013 od 8:30 do 15:00 hod. bude přerušena

www.predbojskytriatlon.webnode.cz

dodávka elektrické energie v ulici Pod Kapličkou.

Doručování poštovních zásilek (aktualizováno)

Střípky ze zastupitelstva
pokračování ze strany č. 1

nejsou ničím neznámým. V
obecních pozemcích jsou
uloženy kabely uvedené
společnosti, proto k nim po
třebuje zajistit přístup.
Ve věci prodeje pozemků nás
naopak již výše zmíněná
společnost oslovila sama.
Trafostanice jsou její, takže
by ráda vlastnila i pozemky,
na nichž stojí. Zastupitelé s
takovým postupem nemají
problém, pokud by k prodeji
došlo za jimi schválenou
cenu. Uvidíme, co na to
energetici. Obci by takový
příjem navíc určitě pomohl.
V diskusi jsme se věnovali
následujícím tématům (opět
přetištěno přímo ze zápisu z
jednání):
Pan M se zeptal, zda se nutně
utratí všechny peníze tak, jak
jsou rozpočtovány na vý
dajové straně rozpočtu.
Odp.: Předkladatel vysvětlil,
že nikoli, rozpočet výdaje i
příjmy předpokládá a je při
způsobován v průběhu roku
konkrétní situaci v souladu se
zákonem.
Pan J vznesl dotaz, co je a
jak funguje Místní akční
skupina Nad Prahou.
Odp.: Starosta obce vysvětlil,
že MAS vznikla za účelem
získávání
finančních
prostředků z dotačních titulů
EU, kde v současnosti sílí
trend přidělování prostředků
podobným uskupením na
nižší úrovni řízení, tak aby
bylo zajištěno jejich efektivní
rozdělení, které se na úrovni
státu a krajů neosvědčilo.
Jedná se tedy o profesionální
organizaci s jasně defi
novanou strukturou a dělbou
pravomocí. Zároveň krátce
shrnul aktuální stav or
ganizace MAS a upozornil,
že hlavní její činnost nastane
až na přelomu let 2013/2014.
Jedním z projektů by přitom
mohla být hromadná rekon
strukce veřejného osvětlení v

členských obcích předsta
vená v MAS právě starostou
naší obce.
Pan starosta vysvětlil příto
mným, že nízká teplota v za
sedací místnosti je způsobena
nutnou opravou elektrických
rozvodů v budově úřadu,
které
nebyly
zapojeny
správně.
Pan J se v návaznosti na to
zeptal, jak je to s připojením
MŠ Předboj. Odp.: MŠ je
stále připojena prostřednic
tvím úřadu, neboť ČEZ a.s.,
dosud nevybudovala smluvně
sjednanou a uhrazenou pří
pojku, což rovněž brzdí
možnost úprav povrchu oko
lo budovy úřadu.
Pan M vznesl stížnost na
špatnou slyšitelnost mlu
vených částí hlášení obecní
ho rozhlasu v místě svého
bydliště.
Odp.: Bude prověřeno.
Pan J vyslovil spokojenost s
úpravou lesa Pod Hřištěm,
která proběhla v minulých
týdnech. V reakci místosta
rosta sdělil, že bude prove
dena ještě druhá fáze, která
musí být realizována s od
stupem, aby les nezahynul.
Dále pan starosta uvedl, že
bohužel z lesa byly odcizeny
minimálně tři další stromy
mimo uvedenou úpravu, pa
chatel nebyl zjištěn.
Místostarosta dále upozornil
na rostoucí počet incidentů s
volně pobíhajícími psy v po
slední době, vyzval zejména
pejskaře k nápravě a upo
zornil, že obecní policie bude
při řešení přestupků přísnější.
Paní Š vznesla stížnost na
chování některých řidičů au
tobusů, konkrétně na nezha
sínání motorů a vymetání
odpadků
na
návsi/obra
tišti.Odp.: Bude řešeno přímo
s provozovatelem. Rovněž
bylo sděleno, že OÚ pracuje
na zlepšení celkové situace
na obratišti.
sob

Stížnosti a reklamace týkající se doručování poštovních
zásilek řešte prosím na tel. č. 603 488 682 (paní Priatková,
listovní zásilky) nebo 603 488 683 (paní Spálenská, balíky).
Se stížnostmi na doručování (nebo spíše na nedoručování)
pošty v Předboji se v poslední době roztrhl pytel, proto se i
obecní úřad připojil a nekvalitní služby reklamoval.
Výsledkem je příslib zlepšení situace, věřme, že se vše
skutečně v dobré obrátí.
V každém případě však případnou nekvalitní službu
reklamujte přímo na výše uvedených kontaktních číslech,
která patří pracovnicím depa 703 České pošty v Horních
Počernicích, do jehož působnosti naše obec spadá.
Kojetická pobočka České pošty pak je ukládací poštou pro
všechny typy zásilek.
Závěrem přidáváme informaci, že pošťák s balíky by se měl v
Předboji objevovat převážně mezi 11. a 14. hodinou, ne vždy
se ale tento interval podaří dodržet.

Každoroční setkání předbojkých seniorů
6. května 2013 od 17:00 hod.
Obecní úřad Předboj zve naše seniory již potřetí na
filmové představení do kavárny YARD RESORT – Ke
Tvrzi 7.
Odpočiňte si od každodenních starostí a přijďte se
odreagovat na úspěšný český film režiséra Jiřího Stracha
a Marka Epsteina
„Vrásky z lásky“
(hrají: Jiřina Bohdalová, Radoslav Brzobohatý, Lenka
Vlasáková, Ivan Trojan, Jiřina Jirásková, Josef Somr a
další)
Cena pro každého účastníka je 20, Kč, ve kterých je
zahrnuto promítání a malé občerstvení.
Zároveň si budete moci koupit zákusek, chlebíček nebo
si vybrat z aktuální nabídky kavárny.
Zájemci se mohou přihlásit přímo nebo telefonicky
(315 682 901) na obecním úřadě nejpozději do úterý
30.4. 2013.

Radoslav Brzobohatý, Jiřina Bohdalová
Foto © Falcon
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Nakládání s odpady v obci
Jako každý rok Vám jen
stručně shrneme bilanci na
kládání s odpady v obci za
minulý rok, tedy za rok 2012,
který pro naší obec smluvně
zajišťuje společnost A.S.A.,
spol. s r.o. Jen pro zajímavost
v loňském roce bylo za obec
Předboj zlikvidováno cca
295 t veškerého odpadu a
náklady spojené s touto
činností činily téměř 700 000
Kč. Konkrétně komunálního
odpadu bylo zneškodněno
222 t a náklady činily

Foto: ASA

468 390 Kč. Tyto náklady
jsou pokryty platbami od ob
čanů, stejně jako služba svo
zu bioodpadu, kterou si na
základě
vlastní
potřeby
mohou občané prostřednic
tvím obce sjednat a v loň
ském roce tuto možnost
využilo 66 domácností a bylo
odvezeno 35 t odpadů ze za
hrad. Samostatná služba
s rozmístěním košů na psí
exkrementy je pokryta z po
platku od majitelů psů. Další
zásadní složkou odpadů je
tříděný odpad (plast, papír,
bílé a barevné sklo, tetrapak),
kterého bylo předáno k vyu
žití cca 36 t za 170 000 Kč.
Tyto náklady spojené s třídě
nými odpady byly v roce
2012 pokryty z 68 %
společností Ekokom v rámci
zpětné platby obci a zbylých
32 % hradila obec. Nebez
pečný odpad včetně ode
vzdaných pneumatik hradí
obec ze svého rozpočtu,
odevzdaná
elektrozařízení
jsou v rámci zpětného odběru
likvidována zdarma.
Množství odpadů se v naší

Pejsky mám rád
Minulý týden mě před úřa
dem oslovila kamarádka
slovy: "Ty seš ten, kdo nemá
rád psy." Smála a myslela to
samozřejmě v nadsázce. Bez
nadsázky jsem ale opáčil, že
to není pravda. Jen mám čím
dál míň rád mnohé jejich pá
níčky.
Dnes ráno jsem na travnatém
pásu před domem napočítal
exkrementy od cca 23 psů a
daleko před sebou, v kři
žovatce ulic Kojetické a Pod

Hřištěm jsem zahlédl ja
kéhosi většího psa v oblečku,
zato bez vodítka, páníček
špacíroval pár metrů za ním.
Včera před jednáním zastu
pitelstva mi jiná kamarádka
telefonovala, protože jí v ne
děli útočili na kočárek na
Západní Stráni dva psi vy
puštění majitelkou z neoplo
ceného pozemku. Chtěla,
abych se o tom na jednání
zmínil. Velká chyba je, že s
manželem nezavolali policii

obci zatím stále zvyšuje, což
je logické, neboť v rámci
výstavby přibývají nemovi
tosti a lidé v nich. Pomalu
přibývá
nových
domů
v lokalitě Západní Stráně,
z tohoto důvodu jsme přidali
další sběrné stanoviště třídě
ného odpadu, máme jich
v obci tedy již celkem 5.
Novinkou v tříděném odpadu
je teď také od konce dubna
přistavení kontejnerů na sběr
oděvů. Služba nám byla na
bídnuta prozatím na zkoušku,
takže jsme ji samozřejmě
neváhali využít. Byly nám
nabídnuty 3 kontejnery, které
jsme nechali umístit do ulic
Ke Tvrzi, Zvonkové a Pod
Hřištěm. Použité oblečení,
obuv a textil se do kontejnerů
má dle instrukcí odkládat
v plastovém pytli nebo tašce.
Shrnemeli celkově možnosti
odkládání různých druhů od
padů v rámci obce, do
mníváme se, že jsou služby
ze strany obce zajištěny
dostatečně. Opět tedy všech
ny prosíme, aby odpad
odkládali na určená místa a
udržovali na nich pořádek,
protože by nám vzhled obce
neměl být lhostejný.
PP
(s "pejskařkou" si to ale vy
říkali).
Pořád si myslím, že psi za
nic nemůžou, trestat je třeba
jejich majitele. Proto jsem
požádal strážníky naší obecní
policie o nekompromisní
přístup v případě zjištění ně
jakého "psího" přestupku.
Není možné, aby se v ulicích
volně pohybovali psi bez do
zoru. Neustále na tento ne
švar upozorňujeme, přesto
mají mnozí z nás stále pocit,
že dokud nedošlo ke zranění,
vlastně se nic neděje. Až se
stane, bude už pozdě! sob

INZERCE

Incident v autobusu

Foto: sch

Obecní policie nás požádala o
zveřejnění
informace
o
správném postupu reklamace
jednání řidiče autobusu.
Minulý týden mělo dojít k
situaci, kdy byl pro nevhodné
chování vykázán z autobusu
linky č. 368 nezletilý občan
Předboje. Na konečné pak měl
na řidiče čekat blízký příbuzný
chlapce, který si chtěl s řidi
čem vše osobně vyřídit. Řidič
však měl z jeho chování vycí
tit přemíru agresivity a údajně
úmysl plivnout na něho. Na
místo byla prostřednictvím
tísňové linky povolána hlídka
obecní policie, která již na
místě zastihla pouze řidiče
autobusu.
Nechci a nebudu zde roze
bírat, k čemu v autobusu a
posléze na konečné došlo, ani
to ostatně není možné, díky
tomu, že žádný z aktérů
netrval na dalším šetření. V
každém případě bych ale rád
apeloval na všechny, kterým
se stane cokoli nepříjemného,
co souvisí s přepravou linkami
PID, řešte to v klidu, máte
možnost zavolat obecní poli
cii, policii ČR, dispečink
ČSAD Střední Čechy (tele
fonní číslo je na každé zastáv
ce na jízdním řádu), případně
si písemně stěžovat ROPIDu
nebo opět ČSAD Mělník.
Oprávněné stížnosti rozhodně
nejsou zametány pod stůl, jak
jsem se i já osobně již něko
likrát přesvědčil.
sob
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... a zase ten
bazárek

INZERCE

V sobotu 13.4.2013 se konal
již sedmý bazárek v zasedací
místnosti OÚ Předboj.
Oblečků bylo opět dostatek a
maminky opět odcházely
spokojené s plnými taškami.
A jako po každé byla i ten
tokrát poslána velká krabice
a velký pytel oblečení do
mateřského centra.
Děkujeme všem, kteří při
spěli k úspěchu našeho
bazárku a budeme se těšit
opět na podzim.
Maminky La&La
(Langová, Laube)

Poděkování
Dobrý den,
ráda bych touto cestou podě
kovala organizátorkám dět
ského bazárku za jejich
pomoc při výběru těch nej
lepších kousků do jarního
šatníku našeho Jíry:)
Hezký den přeje
Vlaďka Pavelková

Závora
Další z dopravních opatření
jsme pro Vás realizovali v
Baštěcké ulici. Od dnešního
dne vozovku přehradila čer
venobílá závora.
Místo patřilo k nejnebez
pečnějším v obci, což bylo
dáno tím, že jde o přímou
spojnici, jakousi zkratku,
mezi silnicí na Bašť na straně
jedné a na Velikou Ves na
straně druhé. Se snížením
rychlosti si, s výjimkou
místních, dělal starost málo
kdo, přestože šlo o zjevné
porušení dopravních předpi
sů. Teď už snad přibrzdí
každý.
sob

Všude jezdí (nejen) auta
******************************************
Vážení rodiče, upozorněte strojů.

Foto: sch

svoje děti, že i v obytných
zónách jezdí auta a že si pro
to musí dávat pozor třeba při
vyběhnutí nebo výjezdu z
lesa nebo ze zahrady přímo
doprostřed ulice!
Zatím se nic nestalo a věří
me, že u toho zůstane. Ale v
obytných zónách se např.
opět začínají pohybovat
mladíci na motorkách, zrov
na včera přijala policie
stížnost na to, že to přehnali s
rychlostí i "túrováním" svých

Proto se moc přimlouvám za
to, abychom svoje potomstvo
všichni náležitě poučili, třeba
opakovaně.
sob
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Foto: pad

Podvečer ve znamení čtyřlístku
Byl pátek 5. dubna a mnozí
z rodičů již připravovali své
nejmenší předbojské ratolesti

na noc strávenou v mateřské
školce. Děti školního i před
školního věku však měli ještě

KRONIKÁŘSKÉ
OKÉNKO
Jitky Paděrové
Možná by bylo vhodné zmí
nit se krátce též o geologické
minulosti území, na němž se
rozkládá naše obec. V pale
ontologickém oddělení Ná
rodního muzea v Praze jsou
uloženy bohaté sbírky zka
menělin z předbojské lokali
ty. Jedná se o tisíce kusů
vyjímečně zachovalých zka

menělin, které tvoří velice
cennou část sbírek muzea.
Nálezy pocházejí z doby
zhruba před 90 miliony let z
období svrchní křídy a na
cházely se v proláklinách a
prohlubních, označovaných
jako „kapsy“,
při těžbě
štěrku v nevelkém lomu na
severní straně katastru obce,

předtím možnost setkat se již
potřetí v prostorách obecního
úřadu a knihovny na noci
nedaleko za odbočkou z vel
koveské silnice směrem na
Horňátky. Zkameněliny z
výplní těchto „kapes“ při
tahovaly v období od dvacá
tých do šedesátých let min.
stol. pozornost jak amatér
ských sběratelů, tak od
borných paleontologů. Jednu
z nejrozsáhlejších sbírek vy
tvořil před 2. sv. válkou
MUDr. Vilém Lebenhart,
dětský lékař z Prahy. V ob
dobí kolem války sem zajíž
děli m.j. paleontologové
Národního muzea v Praze Dr.
Vlastislav Zázvorka a Doc.
Dr. Ferdinand Prantl a loka
litu navštěvovala po válce
také významná badatelka Dr.
INZERCE

Předbojské zprávy bilancují
I díky nadšené dobrovolné
práci je obecní zpravodaj fi
nančně soběstačný.
V roce 2011vydělaly naše
noviny na inzerci 1200 ko
run, v roce 2012 pak korun
5000. Není to moc, ale při
nákladech ve výši 25 hal. za
stránku, tj. 12 koruny za je
den výtisk při 4 vydáních
ročně je patrné, že je obecní
zpravodaj
finančně
soběstačný *.

Velký dík ovšem patří naš
editorce, která se novin ujala
a sestavuje je zcela nezištně.
Věřím, že se nikdo neurazí,
když ji navíc pochválím za
jejich technickou úroveň.
sob
(* Do nákladů nebyly za
hrnuty fixní výdaje na provoz
tiskárny, které bychom hra
dili ve stejné výši, i
kdybychom noviny nevy
dávali.)

s Andersenem.
Tentokrát paní knihovnice Ja
na
Šandarová
připravila
spoustu ilustrovaných knížek
Heleny Zmatlíkové. Připo
mněli jsme si tak osm let od
úmrtí této vynikající ilustrá
torky dětských knih. A večer
se nesl ve znamení ilustrací i
dále – hlavním tématem byl
totiž Čtyřlístek. Děti neměly
problém poznat Myšpulína,
Fifinku, Bobíka ani Pinďu a
vesele se vrhly do vy
barvování a dekorování vlast
ního zeleného čtyřlístku – těm
menším pomohly s vystři
žením čtyřlístku organizátorky
Majda Laube a Míša Langová
a pak už to bylo na dětech –
výsledky si můžete pro
hlédnout při návštěvě knihov
ny.
Po vyhlášení čtenářů roku
2012 na všechny čekalo něja
ké to občerstvení – muffiny
paní Šandarové a ostatní
dobroty, co přinesli rodiče.
Takže příště se budu těšit já i
moje děti zase nashledanou.
Josef Černý

NABÍZÍM KOMPLETNÍ
ZPRACOVÁNÍ
ÚČETNICTVÍ

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

Zdroj: Wikipedie

Olga Nekvasilová z Geolo
gického ústavu ČSAV a další
paleontologové.
Jeden z druhů vymřelých
živočichů popsaných prvně z
lokality Předboj nese dokonce
druhové jméno odvozené od
jména lokality. Jedná se o
ježovku s názvem: Nova
salenia predbojensis.
Nečinný lom se v šedesátých
letech min. stol. bohužel
změnil ve skládku a lokalita
byla později překryta ornicí,
místy až do výše šesti metrů.
Jediné, co z této lokality zbylo
jsou výše zmíněné bohaté
sbírky paleontologického od
dělení Národního muzea v
Praze.
(Informace čerpány z článku,
který pro kroniku naší obce
sestavil Jan Sklenář z pale
ontologického
oddělení
Národního muzea v Praze.)
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ZÁPIS DO MŠ BERUŠKA  LADYBIRD V MRATÍNĚ S.R.O.
proběhne 13. a 14. 5. 2013
vždy od 8:00 do 17:00 hodin,
jak do mateřské školy tak do jesliček.

Od září 2013
výrazné snížení školkovného!
více na www
hlidacicentrumberuska.webnode.cz

Foto: pad

Jaro v knihovně
Jaro už snad opravdu začalo,
ale v knihovně jsme měli jaro
celý březen.
První středu v březnu se sešli
dospělí čtenáři, aby se se
známili s novými knihami v
naší knihovně. Potěšilo mě,
že přišli i nečtenáři a
společně jsme si knihy
prohlédli a popovídali si o
nich i o dalším dílu kroniky.
O kroniku byl velký zájem a
zaujaly i fotografie ze života
v obci. Po malém občerstvení
byli
vyhlášeni
nejlepší
čtenáři. Nad novými knihami
se určitě zase co nejdříve
sejdeme.
Druhá středa patřila dětem z
naší mateřské školy. Přišly se

podívat do knihovny a každé
si mohlo samo vybrat něja
kou knížku. Tu si pak děti
pujčily i domů.
Třetí středu jsme v knihovně

vítali první jarní den. Čtenáři
ochutnali jarní koláče. Děti si
mohly prohlédnout knížky
(hlavně básničky) o jaru.
Čtvrtá středa už byla veliko
noční Škaredá. Čtenáře při
vítala velikonoční výzdoba a
jarní moučník. Mohli si pře
číst o velikonočních zvycích,
o názvech dnů velikončního
týdne i o tom jak se slaví ve
likonoce v jiných zemích.
Celý březen jsme zakončili 3.
Podvečerním čtením s An
dersenem, které patřilo dě
tem. Protože jsme si pohádky
pana Adersena četli na mi
nulých setkáních, prohlédli
jsme si knížky, které ilu
strovala paní Helena Zmatlí
ková a z jedné jsme si
přečetli pohádku. Paní Laube

a Langová připravily krásné
papírové čtyřlístky a děti si je
vyzdobily a odnesly do
knihovny, kde jsou už vysta
veny. Dětem přišlo vhod i
malé občerstvení ve formě
muffinů, jablíček a dobrot od
maminek. Pak jsme si vy
právěli o dnes populárních hr
dinech Čtyřlísku a prohlédli
knížky a časopis Čtyřlístek,
který nyní v knihovně máme.
Starší děti přivítaly všechny
díly „malého poseroutky“ a
Boříkovy lapálie. Tři nejlepší
čtenářky dostaly diplom a
malý dárek. Na závěr jsme si
u počítače prohlédli a vysvět
lili, jak funguje projekt „Čtení
pomáhá“. Třeba se i mezi na
šimi malými čtenáři najdou
někteří, kteří si přečtou jednu
z nabízených knih a tak při
spějí na charitativní projekty,
které jsou v současné nabídce.
Věřím, že se jaro v knihovně
líbilo, i když byl venku někdy
sníh.
P.S. Děkuji těm, kteří ode
vzdali anketní lístky. Nebylo
jich mnoho, ale snad to bude
příště lepší. Na základě vý
sledků ankety jsou už v
knihovně nové časopisy pro
ženy, přijďte se podívat.
Jana Šandarová
knihovnice
INZERCE

Foto: pad

NABÍZÍME:

*******************
+
pokrývačské
práce
Vzhledem k tomu, že oba květnové svátky připadají letos na středu,
+ čištění žlabů
dochází k úpravě otevírací doby v květnu takto:
+ nátěry všech
1. 5. 2013 zavřeno
klempířských prvků
7. 5. 2013 14:00  18:00 h. !POZOR úterý! + malířské práce

Květnová změna otevírací doby pro veřejnost v knihovně

15. 5. 2013 14:00  18:00 h.
21. 5. 2013 14:00  17:00 h. !POZOR úterý!
29. 5. 2013 zavřeno  dovolená

FRANTIŠEK JUST
Tel: 739 019 438
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Z deníku strážníka
V únoru se strážníci zaměřili
na školku, nebo lépe řečeno
na nově osazený zákaz za
stavení na obslužné komu
nikaci k mateřské školce
vedoucí.
Hned několik řidičů dostalo
za porušení zákazu zastavení
u školky pokutu nebo se
alespoň dočkali domluvy ze
strany
strážců
pořádku.
Nejde ani tak o to zastavení
jako spíš o jejich bezo
hlednost. Každý parkující ři
dič totiž zablokuje ostatním
přístup ke školce, budově
obecního úřadu, do obchodu,
knihovny. Zapomenout ne
smíme ani na to, že v uličce
je taky vjezd na soukromý
pozemek.
Měření rychlosti dopadlo
vlastně docela dobře, protože
i největší hříšník jel rychleji
"jen" o 19 km/hod.
Strážníkům i obyvatelům ale
dochází trpělivost s některý
mi psy, resp. s jejich pány.

Rozpis fotbalových zápasů na jaro 2013

Byl jsem sice v minulých
dnech upozorněn, že to vy
padá, jako kdybychom si na
pejskaře zasedli, ale není to
mu tak. Upřímně řečeno, psa
velikosti běžného králíka se
nebojím. Jiné to ale je v pří
padě psů větších plemen,
kteří jsou opakovaně viděni
bez vodítek a bohužel i bez
dozoru, navíc už došlo i ke
kontaktu s motorovými vo
zidly. Zatím naštěstí se
škodou pouze na majetku.
Březen byl ve znamení... jak
jinak než psů.
Jinak byl ale březen v zásadě
klidný. Strážníci ale využili
možnost pokutovat nepovo
lené zastavení v uličce ve
doucí ke školce. Museli.
Ani domluva nezabránila
jednomu "recidivistovi" v
tom, aby si v uličce nepo
stavil auto podruhé. Pokuta
byla ještě symbolická, příště
už má slíbenou tisícikorunu.
Ohledně zážitků se psy byl

"A" M U ŽSTVO
KOLO

20.
21 .
22.
23.
24.
25.
26.

TERMÍN
So 04.05.201 3 1 7:00 h.
Ne 1 2.05.201 3 1 7:00 h.
So 1 8.05.201 3 1 7:00 h.
So 25.05.201 3 1 7:00 h.
Ne 02.06.201 3 1 7:00 h.
Ne 09.06.201 3 1 7:00 h.
So 1 5.06.201 3 1 7:00 h.

březen bohatší. Dokonce byl
jeden čtyřnohý delikvent stí
hán i mimo silnici. Odhycen
sice nebyl, ale zmizel v
baštěckém katastru a už se
nevrátil. Vzhledem k tomu,
že nebyl nalezen, dá se před
pokládat, že právě od našich
sousedů přišel do Předboje

UTKÁNÍ
Předboj - Líbeznice
Veleň - Předboj
Předboj - Klecany B
Odolena Voda - Předboj
Předboj - Větrušice
Mratín - Předboj
Předboj - Záluží

na průzkum. Doufejme, že ho
takto přešla chuť.
Kromě výše uvedeného obecní
policie asistovala u domovní
prohlídky republikové policii
a šetřila spuštěný alarm v nej
větší předbojské nemovitosti,
věc ovšem řádně postoupila
opět republikové policii. sob

INZERCE
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