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Střípky ze zastupitelstva

Čistička konečně zkolaudována

Po únorovém zasedání, jehož jedinou náplní byloprojednání návrhu na vstup obce Předboj do tzv. místníakční skupiny, jsme se v pondělí 25. března sešli letos jižpotřetí nad "běžnou porcí" agendy.
Na programu bylo letošnídruhé rozpočtové opatření,znovu vklad vodohospodářského majetku do akciovéspolečnosti Vodárny KladnoMělník, zřízení věcného břemena k pozemkům v Horňátecké ulici ve prospěch ČEZDistribuce, a.s., a návrh naprodej pozemků podtrafostanicemi téže společnosti.Úprava rozpočtu byla navržena a schválena zejména zdůvodu nutnosti navýšit příjmy v souladu se skutečností,vypořádat dotaci na prezidentské volby a pravidelnoudotaci na provoz od krajského úřadu. Na výdajové straněbyly významněji navýšenyvýdaje na provizorní úpravupovrchu v Horňátecké ulici(mimochodem, štěrk byl obcidarován, byť jakokompenzace za předloňskéneoprávněné vypouštění vody do Kojetického potoka

přes její pozemek), naprojekt rozvoje obce (musíbýt navíc rozšířen do podobyvyhovující členství obce vMAS Nad Prahou) a naopravy čističky odpadníchvod, kde jsme museli nahradit čerpadlo, které dosloužilo.Vklad vodohospodářskéhomajetku... tak trochu evergreen. V lednu jsme dalipanu starostovi mandát kjednání o vynětí toho, kterýuž vložen byl. Bohužel vyšlonajevo, že by šlo o tak nákladnou akci, že je pro obecneuskutečnitelná. Větší částvodovodních rozvodů v obcise totiž do Vodáren KlanoMělník, a.s., dostala jinoucestou než vkladem od obce.Nezbývá tedy než podobnéplány (snad prozatím?) uložitk ledu.Věcná břemena ve prospěchČEZ Distribuce, a.s., taképokračování na straně č. 3

Kolaudace započala ještě zaminulého provozovatele. Původně byla její nezbytnoupodmínkou výměna částitechnologie, a to běhemúplné odstávky čističky.Tento návrh představovalvýdaje na straně obce v řádech statisíců korun, navíc sproblematickým přínosempro budoucí nutnou rekonstrukci celého zařízení. Zástupci obce proto hledalivhodnější řešení.V loňském roce čistička přešla pod správu obce. Najalijsme odpovědného zástupcepro její provoz a ve spolupráci s ním starosta Kodišpřipravil vše potřebné pro

definitivní kolaudaci. Ta pakzdárně proběhla i bez výšeuvedené investice, jejíž realizace byla odsunuta až dodoby celkové rekonstrukcecelého zařízení, jejímž výsledkem bude zvýšení kapacity ČOV a bezpečnédodržování předepsané kvalityvypouštěných vod. Projektovádokumentace je hotova, bylovydáno územní rozhodnutí,žádost o stavební povolení je vřízení.Uvedení do řádného provozuurčitě napomohli i oba obecnízaměstnanci, kteří se starají ojejí hladký každodenní chod.Také jim patří náš dík. sob

Ke snížení stočného zaneodkanalizovanou vodu z vodovodu
Zákonný způsob fakturacemnožství odpadní vody vypouštěné do kanalizace nazákladě množství spotřebované vody umožňuje odběrateli prokázat, kolik vodyvyužil na zalévání zahradynebo napouštění bazénu. Jediným způsobem jak můžedoložit, že část vody odebrané z obecníhovodovodního řadu nebylavypouštěna do kanalizace, jeinstalace podružnéhovodoměru. Ten lze instalovatbuď dovnitř objektu předpotrubí vedoucí na zahradu,nebo vně objektu, před neboza zahradní kohout. Obě řešení jsou rovnocenná a vidětje můžete na obrázku nakonci tohoto článku.Velikost vodoměru je určena

max. průtokem (pro běžnouspotřebu vodoměr 1/2“ s průtokem 1,5 m3/h). Při nákupuvodoměru upozorněte na to,kde má být vodoměr instalován a k čemu bude sloužit. Důležité jsou taképodmínky instalace (vodorovně, svisle).Montáž vodoměru do rozvoduv objektu vyžaduje přerušenípotrubí a instalaci protikusů spřevlečnými maticemi. Při instalaci mimo objekt je situacejednodušší, jenom nezapomeňte na to, že se vodoměrmusí dát na zimu bezpečněvypustit.Instalace i zajištění provozuvodoměru je v zájmu majiteleobjektu. Pokud nebudevodoměr v provozu, nelzepokračování na straně č. 2

Stočné nově
V průběhu podzimu a zimyjsme na úřadě postupněuzavírali nové slmouvy oodvádění odpadních vod,učili se vybírat stočné a taky(úspěšně) kolaudovali čističku. Přede dvěma měsíci jsmerozjeli první kolo sankcí vůčitěm, kdo neuzavřeli smlouvya/nebo neuhradili stočné zarok 2012. Teď nás čeká totéžu dlužníků roku 2013, k 24.dubnu jich je 14, což nenínijak hrozivé číslo. Uždostali do schránek neformální upozornění, následovatbude doporučený dopis a vkrajním případě uzavíránípřípojek.Jistě (nebo možná) jste ale nawebu i v novinách postřehli,že jsme rovněž najeli nanový systém výpočtustočného, a to podle množství vody, kterou odeberemez "obecního" vodovodu. To

zjistíme z vodoměrů. Uvedený systém platí pro všechny, kteří mají v domechzaveden pouze obecnívodovod, pro ostatní platídále tzv. směrná čísla. Mnozíz vás ale používají právě vodu z obecního vodovodu kzalévání, koupání v bazénech... stručně řečeno ji nevypouštíte do kanalizace.Právě vám je určen článek zpera pana starosty o možnéinstalaci podružnéhovodoměru. Není povinné homít, ale voda, která přes nějproteče vám bude odečetnaod celkové spotřeby, tj.stočné se o ni sníží.Se změnou výpočtu stočnéhosouvisí i potřeba uzavřít dodatky ke smlouvám, ty najdete ve speciální přílozetohoto vydání novin i s návodem na vyplnění a vysvětlivkami. Děkujeme zapochopení.Radek Soběslavský1. místostarosta

Foto: sch
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Povídá se...

Zase ty obytné zóny
Kamion se v obytné zóně nevytočí! Nechejte si materiáldopravovat menšími vozy! Děkujeme za pochopení.
Vážení spoluobčané, každýasi chápe, že nějak si ty rodinné domy postavit musíme.Taky že (nejenom) na stavbuobčas musí přijet nějaká tatechnika. Ale zkuste prosímvšichni při objednávání dopravy pamatovat na to, žetahač s dlouhým návěsem se

v křižovatkách nevytočí a přisložitém manévru poničíokolí vozovky, obrubníkyatd.V tomto případě navíc nebylo zjištěno, proč dotyčnýřidič prostě nevycouval. Jakjsem později zjistil, otočit sebyl v poli! sob

Ke snížení stočného... anebinstalace podružného vodoměrupokračování ze strany č . 1
prokázat vypouštění vodyodebrané z vodovodu mimokanalizační řád. Není nutné,aby instalaci prováděl pověřený zaměstnanec obce, zařízení nebude nijak zajištěno.Proti případnému zneužití máobec k dispozici kontrolníspotřeby vody za uplynuláobdobí. Fakturace stočnéhobude probíhat na základěročních odpočtů vody prováděných společností Středočeské vodárny, a.s.,snížených o stav podružnéhovodoměru odečtený pracovníkem obce. Pokud byúdaje podružného vodoměrubyly ve zjevném nesouladu scelkovou spotřebou vody,bude stočné hrazeno na základě směrných čísel.Zde je nutno si uvědomit, že

celý systém kanalizacevčetně čističky je životnědůležitý a slouží všemobyvatelům obce. Nákladyna jeho provoz jsou dány, ajejich výše se vždy projeví vevýši stočného. Jinými slovy,tím že se budu snažitprokázat, že jsem spotřebovalvíce vody na zahradu a méněvypustil do kanalizace, simoc nepomůžu. Na čistírněodpadních vod je centrálníměření a to je rozhodující prourčení ceny stočného. Jediné,čeho dosáhnu, je to, že mouspotřebu zaplatí ostatní, sousedé. Není nikdo další.Naprosto srovnatelná jesituace s vypouštěním dešťových vod do tlakové kanalizace. Pokud nemáte těsnoujímku tlakové kanalizace a

...v restauračních zařízeních,že obecní podpora směřujepouze do nejmenovanéhovolnočasového areálu. NENÍto pravda.Rádi podpoříme každého,kdo o to požádá. Pokud tedypožádá a taková podpora bude vůbec uskutečnitelná.A ačkoli je teprve duben, nabízíme výčet toho, co letosobec podpořila či podpoří

(tzn. je to již domluveno).Předbojský triatlon, kterýčerpá finanční příspěvek.Sokolu jsme nechali dřevo zlesíku u hřiště, v němžproběhlo první kolo rekultivace. Rovněž nefinančně jsmepodpořili konání bazárku. Ataky předbojský přespolní běha setkání seniorů v Yardu.Máteli i vy zájem, aby obecpodpořila nějakou vaši aktivitu, požádejte prostřednictvímobecního úřadu. sob

vniká do ní podzemní nebodešťová voda, opět se toprojeví na měření čističky.Přestože je to zcela zbytečné,proběhne čistá voda celýmprocesem čištění a její průtokstojí naprosto stejně jako vody odpadní. Pokud máte z

jakýchkoli důvodů svedenudešťovou vodu přímo do odpadní jímky kanalizace, uvědomte si prosím, jak vlastnímchováním zvyšujete cenustočného všem. I sobě.Karel Kodišstarosta

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

Foto: kasob
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Na internetové adrese nadprahou.eu naleznete nově spuštěnéwebové stránky Místní akční skupiny Nad Prahou, jejímž jePředboj členem.

Stížnosti a reklamace týkající se doručování poštovníchzásilek 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 iobecní úřad připojil a nekvalitní služby reklamoval.Výsledkem je příslib zlepšení situace, věřme, že se všeskutečně v dobré obrátí.V každém případě však případnou nekvalitní službureklamujte přímo na výše uvedených kontaktních číslech,která patří pracovnicím depa 703 České pošty v HorníchPočernicích, do jehož působnosti naše obec spadá.Kojetická pobočka České pošty pak je ukládací poštou provšechny typy zásilek.Závěrem přidáváme informaci, že pošťák s balíky by se měl vPředboji objevovat převážně mezi 11. a 14. hodinou, ne vždyse ale tento interval podaří dodržet.

Střípky ze zastupitelstva
pokračování ze strany č. 1

MASka s vlastním webem

Doručování poštovních zásilek (aktualizováno)

nejsou ničím neznámým. Vobecních pozemcích jsouuloženy kabely uvedenéspolečnosti, proto k nim potřebuje zajistit přístup.Ve věci prodeje pozemků násnaopak již výše zmíněnáspolečnost oslovila sama.Trafostanice jsou její, takžeby ráda vlastnila i pozemky,na nichž stojí. Zastupitelé stakovým postupem nemajíproblém, pokud by k prodejidošlo za jimi schválenoucenu. Uvidíme, co na toenergetici. Obci by takovýpříjem navíc určitě pomohl.V diskusi jsme se věnovalinásledujícím tématům (opětpřetištěno přímo ze zápisu zjednání):Pan M se zeptal, zda se nutněutratí všechny peníze tak, jakjsou rozpočtovány na výdajové straně rozpočtu.Odp.: Předkladatel vysvětlil,že nikoli, rozpočet výdaje ipříjmy předpokládá a je přizpůsobován v průběhu rokukonkrétní situaci v souladu sezákonem.Pan J vznesl dotaz, co je ajak funguje Místní akčnískupina Nad Prahou.Odp.: Starosta obce vysvětlil,že MAS vznikla za účelemzískávání finančníchprostředků z dotačních titulůEU, kde v současnosti sílítrend přidělování prostředkůpodobným uskupením nanižší úrovni řízení, tak abybylo zajištěno jejich efektivnírozdělení, které se na úrovnistátu a krajů neosvědčilo.Jedná se tedy o profesionálníorganizaci s jasně definovanou strukturou a dělboupravomocí. Zároveň krátceshrnul aktuální stav organizace MAS a upozornil,že hlavní její činnost nastaneaž na přelomu let 2013/2014.Jedním z projektů by přitommohla být hromadná rekonstrukce veřejného osvětlení v

členských obcích představená v MAS právě starostounaší obce.Pan starosta vysvětlil přítomným, že nízká teplota v zasedací místnosti je způsobenanutnou opravou elektrickýchrozvodů v budově úřadu,které nebyly zapojenysprávně.Pan J se v návaznosti na tozeptal, jak je to s připojenímMŠ Předboj. Odp.: MŠ jestále připojena prostřednictvím úřadu, neboť ČEZ a.s.,dosud nevybudovala smluvněsjednanou a uhrazenou přípojku, což rovněž brzdímožnost úprav povrchu okolo budovy úřadu.Pan M vznesl stížnost našpatnou slyšitelnost mluvených částí hlášení obecního rozhlasu v místě svéhobydliště.Odp.: Bude prověřeno.Pan J vyslovil spokojenost súpravou lesa Pod Hřištěm,která proběhla v minulýchtýdnech. V reakci místostarosta sdělil, že bude provedena ještě druhá fáze, kterámusí být realizována s odstupem, aby les nezahynul.Dále pan starosta uvedl, žebohužel z lesa byly odcizenyminimálně tři další stromymimo uvedenou úpravu, pachatel nebyl zjištěn.Místostarosta dále upozornilna rostoucí počet incidentů svolně pobíhajícími psy v poslední době, vyzval zejménapejskaře k nápravě a upozornil, že obecní policie budepři řešení přestupků přísnější.Paní Š vznesla stížnost nachování některých řidičů autobusů, konkrétně na nezhasínání motorů a vymetáníodpadků na návsi/obratišti.Odp.: Bude řešeno přímos provozovatelem. Rovněžbylo sděleno, že OÚ pracujena zlepšení celkové situacena obratišti. sob

Každoroční setkání předbojkých seniorů6. května 2013 od 17:00 hod.
Obecní úřad Předboj zve naše seniory již potřetí nafilmové představení do kavárny YARD RESORT – KeTvrzi 7.Odpočiňte si od každodenních starostí a přijďte seodreagovat na úspěšný český film režiséra Jiřího Strachaa Marka Epsteina„Vrásky z lásky“(hrají: Jiřina Bohdalová, Radoslav Brzobohatý, LenkaVlasáková, Ivan Trojan, Jiřina Jirásková, Josef Somr adalší)Cena pro každého účastníka je 20, Kč, ve kterých jezahrnuto promítání a malé občerstvení.Zároveň si budete moci koupit zákusek, chlebíček nebosi vybrat z aktuální nabídky kavárny.Zájemci se mohou přihlásit přímo nebo telefonicky(315 682 901) na obecním úřadě nejpozději do úterý30.4. 2013.

Radoslav Brzobohatý, Jiřina BohdalováFoto © Falcon

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
V úterý 30. 4. 2013 od 8:30 do 15:00 hod. bude přerušenadodávka elektrické energie v ulici Pod Kapličkou.

IV. ročník Předbojského triatlonu
A je to tady! Byl zve-
řejněn termín konání
IV.ročníku Předbojského
Triatlonu. Tradiční zá-
vod se v Předboji usku-
teční dne 1 6. 6. 201 3.
Při jďte se podívat nebo
rovnou závodit!

www.predbojskytriatlon.webnode.cz
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Nakládání s odpady v obci

Pejsky mám rád

Incident v autobusu

INZERCE

Minulý týden mě před úřadem oslovila kamarádkaslovy: "Ty seš ten, kdo nemárád psy." Smála a myslela tosamozřejmě v nadsázce. Beznadsázky jsem ale opáčil, žeto není pravda. Jen mám čímdál míň rád mnohé jejich páníčky.Dnes ráno jsem na travnatémpásu před domem napočítalexkrementy od cca 23 psů adaleko před sebou, v křižovatce ulic Kojetické a Pod

Hřištěm jsem zahlédl jakéhosi většího psa v oblečku,zato bez vodítka, páníčekšpacíroval pár metrů za ním.Včera před jednáním zastupitelstva mi jiná kamarádkatelefonovala, protože jí v neděli útočili na kočárek naZápadní Stráni dva psi vypuštění majitelkou z neoploceného pozemku. Chtěla,abych se o tom na jednánízmínil. Velká chyba je, že smanželem nezavolali policii

Obecní policie nás požádala ozveřejnění informace osprávném postupu reklamacejednání řidiče autobusu.Minulý týden mělo dojít ksituaci, kdy byl pro nevhodnéchování vykázán z autobusulinky č. 368 nezletilý občanPředboje. Na konečné pak mělna řidiče čekat blízký příbuznýchlapce, který si chtěl s řidičem vše osobně vyřídit. Řidičvšak měl z jeho chování vycítit přemíru agresivity a údajněúmysl plivnout na něho. Namísto byla prostřednictvímtísňové linky povolána hlídkaobecní policie, která již namístě zastihla pouze řidičeautobusu.Nechci a nebudu zde rozebírat, k čemu v autobusu aposléze na konečné došlo, anito ostatně není možné, díkytomu, že žádný z aktérůnetrval na dalším šetření. Vkaždém případě bych ale rádapeloval na všechny, kterýmse stane cokoli nepříjemného,co souvisí s přepravou linkamiPID, řešte to v klidu, mátemožnost zavolat obecní policii, policii ČR, dispečinkČSAD Střední Čechy (telefonní číslo je na každé zastávce na jízdním řádu), případněsi písemně stěžovat ROPIDunebo opět ČSAD Mělník.Oprávněné stížnosti rozhodněnejsou zametány pod stůl, jakjsem se i já osobně již několikrát přesvědčil. sob

Jako každý rok Vám jenstručně shrneme bilanci nakládání s odpady v obci zaminulý rok, tedy za rok 2012,který pro naší obec smluvnězajišťuje společnost A.S.A.,spol. s r.o. Jen pro zajímavostv loňském roce bylo za obecPředboj zlikvidováno cca295 t veškerého odpadu anáklady spojené s toutočinností činily téměř 700 000Kč. Konkrétně komunálníhoodpadu bylo zneškodněno222 t a náklady činily

468 390 Kč. Tyto nákladyjsou pokryty platbami od občanů, stejně jako služba svozu bioodpadu, kterou si nazákladě vlastní potřebymohou občané prostřednictvím obce sjednat a v loňském roce tuto možnostvyužilo 66 domácností a byloodvezeno 35 t odpadů ze zahrad. Samostatná službas rozmístěním košů na psíexkrementy je pokryta z poplatku od majitelů psů. Dalšízásadní složkou odpadů jetříděný odpad (plast, papír,bílé a barevné sklo, tetrapak),kterého bylo předáno k využití cca 36 t za 170 000 Kč.Tyto náklady spojené s tříděnými odpady byly v roce2012 pokryty z 68 %společností Ekokom v rámcizpětné platby obci a zbylých32 % hradila obec. Nebezpečný odpad včetně odevzdaných pneumatik hradíobec ze svého rozpočtu,odevzdaná elektrozařízeníjsou v rámci zpětného odběrulikvidována zdarma.Množství odpadů se v naší

obci zatím stále zvyšuje, cožje logické, neboť v rámcivýstavby přibývají nemovitosti a lidé v nich. Pomalupřibývá nových domův lokalitě Západní Stráně,z tohoto důvodu jsme přidalidalší sběrné stanoviště tříděného odpadu, máme jichv obci tedy již celkem 5.Novinkou v tříděném odpaduje teď také od konce dubnapřistavení kontejnerů na sběroděvů. Služba nám byla nabídnuta prozatím na zkoušku,takže jsme ji samozřejměneváhali využít. Byly námnabídnuty 3 kontejnery, kteréjsme nechali umístit do ulicKe Tvrzi, Zvonkové a PodHřištěm. Použité oblečení,obuv a textil se do kontejnerůmá dle instrukcí odkládatv plastovém pytli nebo tašce.Shrnemeli celkově možnostiodkládání různých druhů odpadů v rámci obce, domníváme se, že jsou službyze strany obce zajištěnydostatečně. Opět tedy všechny prosíme, aby odpadodkládali na určená místa audržovali na nich pořádek,protože by nám vzhled obceneměl být lhostejný. PP

(s "pejskařkou" si to ale vyříkali).Pořád si myslím, že psi zanic nemůžou, trestat je třebajejich majitele. Proto jsempožádal strážníky naší obecnípolicie o nekompromisnípřístup v případě zjištění nějakého "psího" přestupku.Není možné, aby se v ulicíchvolně pohybovali psi bez dozoru. Neustále na tento nešvar upozorňujeme, přestomají mnozí z nás stále pocit,že dokud nedošlo ke zranění,vlastně se nic neděje. Až sestane, bude už pozdě! sob

Foto: sch

Foto: ASA
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Z á v o r a
Další z dopravních opatřeníjsme pro Vás realizovali vBaštěcké ulici. Od dnešníhodne vozovku přehradila červenobílá závora.Místo patřilo k nejnebezpečnějším v obci, což bylodáno tím, že jde o přímouspojnici, jakousi zkratku,mezi silnicí na Bašť na stranějedné a na Velikou Ves nastraně druhé. Se sníženímrychlosti si, s výjimkoumístních, dělal starost málokdo, přestože šlo o zjevnéporušení dopravních předpisů. Teď už snad přibrzdíkaždý. sob

... a zase tenbazárek
V sobotu 13.4.2013 se konaljiž sedmý bazárek v zasedacímístnosti OÚ Předboj.Oblečků bylo opět dostatek amaminky opět odcházelyspokojené s plnými taškami.A jako po každé byla i tentokrát poslána velká krabicea velký pytel oblečení domateřského centra.Děkujeme všem, kteří přispěli k úspěchu našehobazárku a budeme se těšitopět na podzim.Maminky La&La(Langová, Laube)

Poděkování
Dobrý den,ráda bych touto cestou poděkovala organizátorkám dětského bazárku za jejichpomoc při výběru těch nejlepších kousků do jarníhošatníku našeho Jíry:)Hezký den přejeVlaďka Pavelková

INZERCE

Foto: sch

Vážení rodiče, upozornětesvoje děti, že i v obytnýchzónách jezdí auta a že si proto musí dávat pozor třeba přivyběhnutí nebo výjezdu zlesa nebo ze zahrady přímodoprostřed ulice!Zatím se nic nestalo a věříme, že u toho zůstane. Ale vobytných zónách se např.opět začínají pohybovatmladíci na motorkách, zrovna včera přijala policiestížnost na to, že to přehnali srychlostí i "túrováním" svých

strojů.Proto se moc přimlouvám zato, abychom svoje potomstvovšichni náležitě poučili, třebaopakovaně. sob

Všude jezdí (nejen) auta
******************************************
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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

INZERCE

Podvečer ve znamení čtyřlístku

Předbojské zprávy bilancují

Byl pátek 5. dubna a mnozíz rodičů již připravovali svénejmenší předbojské ratolesti
na noc strávenou v mateřskéškolce. Děti školního i předškolního věku však měli ještě

předtím možnost setkat se jižpotřetí v prostorách obecníhoúřadu a knihovny na noci

s Andersenem.Tentokrát paní knihovnice Jana Šandarová připravilaspoustu ilustrovaných knížekHeleny Zmatlíkové. Připomněli jsme si tak osm let odúmrtí této vynikající ilustrátorky dětských knih. A večerse nesl ve znamení ilustrací idále – hlavním tématem byltotiž Čtyřlístek. Děti nemělyproblém poznat Myšpulína,Fifinku, Bobíka ani Pinďu avesele se vrhly do vybarvování a dekorování vlastního zeleného čtyřlístku – těmmenším pomohly s vystřižením čtyřlístku organizátorkyMajda Laube a Míša Langováa pak už to bylo na dětech –výsledky si můžete prohlédnout při návštěvě knihovny.Po vyhlášení čtenářů roku2012 na všechny čekalo nějaké to občerstvení – muffinypaní Šandarové a ostatnídobroty, co přinesli rodiče.Takže příště se budu těšit já imoje děti zase nashledanou.Josef Černý

KRONIKÁŘSKÉOKÉNKO
Jitky Paděrové

Možná by bylo vhodné zmínit se krátce též o geologickéminulosti území, na němž serozkládá naše obec. V paleontologickém oddělení Národního muzea v Praze jsouuloženy bohaté sbírky zkamenělin z předbojské lokality. Jedná se o tisíce kusůvyjímečně zachovalých zka

menělin, které tvoří velicecennou část sbírek muzea.Nálezy pocházejí z dobyzhruba před 90 miliony let zobdobí svrchní křídy a nacházely se v proláklinách aprohlubních, označovanýchjako „kapsy“, při těžběštěrku v nevelkém lomu naseverní straně katastru obce,

nedaleko za odbočkou z velkoveské silnice směrem naHorňátky. Zkameněliny zvýplní těchto „kapes“ přitahovaly v období od dvacátých do šedesátých let min.stol. pozornost jak amatérských sběratelů, tak odborných paleontologů. Jednuz nejrozsáhlejších sbírek vytvořil před 2. sv. válkouMUDr. Vilém Lebenhart,dětský lékař z Prahy. V období kolem války sem zajížděli m.j. paleontologovéNárodního muzea v Praze Dr.Vlastislav Zázvorka a Doc.Dr. Ferdinand Prantl a lokalitu navštěvovala po válcetaké významná badatelka Dr.

Olga Nekvasilová z Geologického ústavu ČSAV a dalšípaleontologové.Jeden z druhů vymřelýchživočichů popsaných prvně zlokality Předboj nese dokoncedruhové jméno odvozené odjména lokality. Jedná se oježovku s názvem: Novasalenia predbojensis.Nečinný lom se v šedesátýchletech min. stol. bohuželzměnil ve skládku a lokalitabyla později překryta ornicí,místy až do výše šesti metrů.Jediné, co z této lokality zbylojsou výše zmíněné bohatésbírky paleontologického oddělení Národního muzea vPraze.(Informace čerpány z článku,který pro kroniku naší obcesestavil Jan Sklenář z paleontologického odděleníNárodního muzea v Praze.)

I díky nadšené dobrovolnépráci je obecní zpravodaj finančně soběstačný.V roce 2011vydělaly našenoviny na inzerci 1200 korun, v roce 2012 pak korun5000. Není to moc, ale přinákladech ve výši 25 hal. zastránku, tj. 12 koruny za jeden výtisk při 4 vydáníchročně je patrné, že je obecnízpravodaj finančněsoběstačný *.

Velký dík ovšem patří našeditorce, která se novin ujalaa sestavuje je zcela nezištně.Věřím, že se nikdo neurazí,když ji navíc pochválím zajejich technickou úroveň.sob(* Do nákladů nebyly zahrnuty fixní výdaje na provoztiskárny, které bychom hradili ve stejné výši, ikdybychom noviny nevydávali.)

Foto: pad

Zdroj: Wikipedie
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Jaro v knihovně
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ZÁPIS DO MŠ BERUŠKA  LADYBIRD V MRATÍNĚ S.R.O.
proběhne 13. a 14. 5. 2013vždy od 8:00 do 17:00 hodin,jak do mateřské školy tak do jesliček.Od září 2013výrazné snížení školkovného!

více na wwwhlidacicentrumberuska.webnode.cz

INZERCE

NABÍZÍME:
*******************

+ pokrývačské práce
+ čištění žlabů
+ nátěry všech
klempířských prvků

+ malířské práce

FRANTIŠEK JUST
Tel: 739 019 438

Jaro už snad opravdu začalo,ale v knihovně jsme měli jarocelý březen.První středu v březnu se sešlidospělí čtenáři, aby se seznámili s novými knihami vnaší knihovně. Potěšilo mě,že přišli i nečtenáři aspolečně jsme si knihyprohlédli a popovídali si onich i o dalším dílu kroniky.O kroniku byl velký zájem azaujaly i fotografie ze životav obci. Po malém občerstveníbyli vyhlášeni nejlepšíčtenáři. Nad novými knihamise určitě zase co nejdřívesejdeme.Druhá středa patřila dětem znaší mateřské školy. Přišly se

podívat do knihovny a každési mohlo samo vybrat nějakou knížku. Tu si pak dětipujčily i domů.Třetí středu jsme v knihovně

vítali první jarní den. Čtenářiochutnali jarní koláče. Děti simohly prohlédnout knížky(hlavně básničky) o jaru.Čtvrtá středa už byla velikonoční Škaredá. Čtenáře přivítala velikonoční výzdoba ajarní moučník. Mohli si přečíst o velikonočních zvycích,o názvech dnů velikončníhotýdne i o tom jak se slaví velikonoce v jiných zemích.Celý březen jsme zakončili 3.Podvečerním čtením s Andersenem, které patřilo dětem. Protože jsme si pohádkypana Adersena četli na minulých setkáních, prohlédlijsme si knížky, které ilustrovala paní Helena Zmatlíková a z jedné jsme sipřečetli pohádku. Paní Laube

a Langová připravily krásnépapírové čtyřlístky a děti si jevyzdobily a odnesly doknihovny, kde jsou už vystaveny. Dětem přišlo vhod imalé občerstvení ve forměmuffinů, jablíček a dobrot odmaminek. Pak jsme si vyprávěli o dnes populárních hrdinech Čtyřlísku a prohlédliknížky a časopis Čtyřlístek,který nyní v knihovně máme.Starší děti přivítaly všechnydíly „malého poseroutky“ aBoříkovy lapálie. Tři nejlepšíčtenářky dostaly diplom amalý dárek. Na závěr jsme siu počítače prohlédli a vysvětlili, jak funguje projekt „Čtenípomáhá“. Třeba se i mezi našimi malými čtenáři najdouněkteří, kteří si přečtou jednuz nabízených knih a tak přispějí na charitativní projekty,které jsou v současné nabídce.Věřím, že se jaro v knihovnělíbilo, i když byl venku někdysníh.P.S. Děkuji těm, kteří odevzdali anketní lístky. Nebylojich mnoho, ale snad to budepříště lepší. Na základě výsledků ankety jsou už vknihovně nové časopisy proženy, přijďte se podívat.Jana Šandarováknihovnice

Květnová změna otevírací doby pro veřejnost v knihovně
Vzhledem k tomu, že oba květnové svátky připadají letos na středu,dochází k úpravě otevírací doby v květnu takto:

1. 5. 20137. 5. 201315. 5. 201321. 5. 201329. 5. 2013

zavřeno14:00  18:00 h. !POZOR úterý!14:00  18:00 h.14:00  17:00 h. !POZOR úterý!zavřeno  dovolená

Foto: pad

Foto: pad
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Z deníku strážníka Rozpis fotbalových zápasů na jaro 2013
" A " M U Ž S T V O

KOLO TERMÍN UTKÁNÍ

20.

21 .

22.

23.

24.

25.

26.

Předboj - Líbeznice

Veleň - Předboj

Předboj - Klecany B

Odolena Voda - Předboj

Mratín - Předboj

Předboj - Větrušice

Předboj - Záluží

So 04.05.201 3 1 7:00 h.

1 7:00 h.

1 7:00 h.

1 7:00 h.

1 7:00 h.

1 7:00 h.

1 7:00 h.

So 1 8.05.201 3

Ne 02.06.201 3

So 1 5.06.201 3

Ne 09.06.201 3

So 25.05.201 3

Ne 1 2.05.201 3

V únoru se strážníci zaměřilina školku, nebo lépe řečenona nově osazený zákaz zastavení na obslužné komunikaci k mateřské školcevedoucí.Hned několik řidičů dostaloza porušení zákazu zastaveníu školky pokutu nebo sealespoň dočkali domluvy zestrany strážců pořádku.Nejde ani tak o to zastaveníjako spíš o jejich bezohlednost. Každý parkující řidič totiž zablokuje ostatnímpřístup ke školce, budověobecního úřadu, do obchodu,knihovny. Zapomenout nesmíme ani na to, že v uličceje taky vjezd na soukromýpozemek.Měření rychlosti dopadlovlastně docela dobře, protožei největší hříšník jel rychleji"jen" o 19 km/hod.Strážníkům i obyvatelům aledochází trpělivost s některými psy, resp. s jejich pány.

Byl jsem sice v minulýchdnech upozorněn, že to vypadá, jako kdybychom si napejskaře zasedli, ale není tomu tak. Upřímně řečeno, psavelikosti běžného králíka senebojím. Jiné to ale je v případě psů větších plemen,kteří jsou opakovaně viděnibez vodítek a bohužel i bezdozoru, navíc už došlo i kekontaktu s motorovými vozidly. Zatím naštěstí seškodou pouze na majetku.Březen byl ve znamení... jakjinak než psů.Jinak byl ale březen v zásaděklidný. Strážníci ale využilimožnost pokutovat nepovolené zastavení v uličce vedoucí ke školce. Museli.Ani domluva nezabránilajednomu "recidivistovi" vtom, aby si v uličce nepostavil auto podruhé. Pokutabyla ještě symbolická, příštěuž má slíbenou tisícikorunu.Ohledně zážitků se psy byl

březen bohatší. Dokonce byljeden čtyřnohý delikvent stíhán i mimo silnici. Odhycensice nebyl, ale zmizel vbaštěckém katastru a už senevrátil. Vzhledem k tomu,že nebyl nalezen, dá se předpokládat, že právě od našichsousedů přišel do Předboje

na průzkum. Doufejme, že hotakto přešla chuť.Kromě výše uvedeného obecnípolicie asistovala u domovníprohlídky republikové policiia šetřila spuštěný alarm v největší předbojské nemovitosti,věc ovšem řádně postoupilaopět republikové policii. sob




