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Oslavili jsme 760 let obce Předboj
Na obecním úřadě právě 
skončila výstava k výročí 
760 let od první písemné 
zmínky o obci a tím defi-
nitivně skončily oficiální 
oslavy tohoto výročí, je-
jichž převážná část se ko-
nala v sobotu 31.8.2013.
Oslavám předcházely dlou-
hé měsíce práce na přípravě 
výstavy a zajištění celoden-
ního programu 31.8.2013
a neméně úsilí bylo za-
potřebí též na vytvoření 
kalendáře pro rok 2014, 
který byl sestaven tak, aby 

Oficiální oslavy výročí první písemné zmínky o obci Předboj očima místní kronikářky 

Parkování v obytných zónách

Do Prahy bez infarktu?

Přistavení velkoobjemového kontejneru 

Na obecním úřadě proběh-
la živá diskuse ohledně 
stání vozidel v obytných 
zónách. Výsledek je ale 
poměrně jednoznačný: 
parkování (vč. budování 
parkovacích míst) v obyt-
ných zónách již nadále 
umožněno nebude.
K tomuto závěru nás při-
vedla jednak stanoviska 
dopravních odborníků, ale 
také zkušenosti se stavem 
vozovek, travnatých pásů 
a sítí, které jsou pod nimi 
uloženy.

Opatření je to možná pro 
někoho nepohodlné, ale 
všem zastupitelům nako-
nec přijde jako nejspraved-
livější. Tolerováno bude 
pouze krátkodobé stání vo-
zidel před provozovnami 
(kadeřnictví, psí salon...)  
a v případě návštěv.

Volby 2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
V pátek 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 
do 14.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Hlavní 18, Předboj.

byl konfrontací současnosti 
a časů minulých.
Z reakcí očanů je mož-
né usoudit, že se oslavy 
povedly a 760. výročí od 
první písemné zmínky o 
obci jsme společně důstoj-
ně oslavili. Snad každý si 
mohl vybrat z bohatého 
programu. Dopolední pro-
gram, určený především 
pro děti, se konal u ryb-
níka, odpolední na hřiš-
ti. Mezitím bylo možné 
shlédnout výstavu, kterou 

V pátek 25. 10. 2013 bude 
Na Vršku v ranních hodi-
nách přistaven a v odpo-
ledních hodinách odvezen 
kontejner pro odvoz vel-

koobjemového odpadu.  
V sobotu 26. 10. bude kon-
tejner opět v ranních hodi-
nách přistaven, odvezen 
pak bude ve 12.00 hod.

Pokračování na straně 2

Telefon na Obecní policii: 

724 112 124

K jednodušší cestě na dál-
nici D8 a následně do Pra-
hy by měla přispět nová 
úprava dálniční křižovat-
ky ve Zdibech. Dotkne 
se především směru od 
Mělníka, ale zlepšení by 
mělo být patrné i z ostat-
ních směrů. Jde o bypass 
kruhové křižovatky. Stav-

ba za necelých 5 milionů 
korun se rozběhla na kon-
ci září Podle dopravních 
inženýrů by tato úprava 
měla výrazně zkrátit ob-
vyklé ranní kolony.
Od zprovoznění obchva-
tu usilují Líbezničtí o to, 
aby se odstranilo úzké 
dopravní hrdlo při napo-

jení na dálnici D8. Slibují 
si, že obchvat jejich obce 
pak bude využívat více 
lidí. „O tom, že je nutné 
dálniční křižovatku upra-
vit, se hovořilo už před 
stavbou obchvatu. Po jeho 
dokončení jsme náš tlak 
na změny ještě posílili,“ 
vysvětluje starosta Líbez-

Ve „staré zástavbě“, zůstá-
vá v platnosti stávající re-
žim, avšak pouze tam, kde 
není na pozemcích u domů 
prostor pro parkování. 
Jsme si vědomi, že ne 
všude jsou taková stání 
na vlastních pozemcích 
možná/zbudovaná, pro-
tože obytné zóny byly 
vymezeny až dodatečně  
a majitelé tak neměli stej-
né povinnosti jako noví 
stavebníci.

-sob-

25.-26. 10. 2013

Pokračování na straně 3
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Oslavili jsme 760 let obce Předboj

Pedikúra se vrací

Výzva občanům

Obecní policie v září

slavnostně zahájil ředitel 
Státního okresního archivu 
pro Prahu-východ v Pře-
myšlení Mgr. Roman Ko-
lek, který ve svém projevu 
připomněl bohatou historii 
obce. Zahájení výstavy  se 
zúčastnila m.j. také ředi-
telka Oblastního muzea 
Praha-východ v Brandýse 
n/L-Staré Boleslavi Mgr. 
Hana Závorková s kolegy-
ní historičkou PhDr. Karin 
Pátrovou, starostka Kojetic 

Pokračování ze strany 1
Věra Richtermocová s koje-
tickým kronikářem Jarosla-
vem Kučerou a v průběhu 
dopoledne se zde vystřídalo 
mnoho návštěvníků z řad 
občanů Předboje.
Některé předměty a foto-
grafie na výstavě byly za-
půjčeny od obyvatelů obce, 
za což jim patří velký dík, 
neboť i jejich zásluhou se 
výstava podařila. Poděko-
vání patří též knihovnici 
Janě Šandarové za výbor-
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né koláčky, které připravila 
pro účastníky oslav.
Součástí oslav byl i den 
otevřených dveří v místní 
mateřské škole a mnoho 
občanů tak spojilo pro-
hlídku výstavy s návštěvou 
školky.
Hlavní program sváteč-
ního dne, který krátkým 
úvodním slovem zahájila 
místostarostka Pavla Pří-
šovská, začal ve 14 hodin 
na hřišti a během odpoled-
ne se zde vystřídalo mno-
ho účinkujících. Kromě 
pěveckého sboru Gabriel, 
kouzelníka a moderátora 
Petra Kasnara, mini ma-
žoretek a roztleskávaček  
z Odolené Vody, kouzel-
nic, které v přestávkách 
malovaly dětem na obličej  
a Jana Procházky z hudební 
skupiny Repete, vzbudily 
velkou pozornost ukázky 
práce Integrovaných slo-
žek záchranného systému. 

Byly předvedeny ukázky 
záchranných akcí obecní 
policie a hasičů a na úpl-
ný závěr uspořádali hasiči 
pěnovou zábavu pro děti.
Zakončením celého dne 
byla večerní taneční zába-
va s živou kapelou Repete 
a bohatou tombolou s cena-
mi, které věnovali občané 
obce. Příjemná atmosféra 
večera byla tak trochu na-
rušena jen deštěm, který 
přišel kolem 22. hodiny.

Zbývá už jen dodat, že 
obec vydala u příležitosti 
výročí již zmíněný nástěn-
ný kalendář pro rok 2014 
s dobovými a současnými 
fotografiemi obce a necha-
la vyrobit placky (buttony) 
s připomínkou výročí, ve 
dvou provedeních, se 
špendlíkem a s magnetem. 
Obojí je stále ještě možno 
zakoupit na OÚ.

Jitka Paděrová

Relativně klidné září na-
rušily tentokrát především 
dopravní přestupky. Konec 
léta využila obecní policie 
především k pochůzko-
vé činnosti. Ke cti všech 
Předbojáků i návštěvníků 
obce budiž slouží fakt, že 
strážníci nemuseli nikoho 
ani napomínat. Nevídaný 
úkaz, co myslíte?
To naopak na poli měření 
rychlosti už to bylo zají-
mavější. Zejména ve Vel-
koveské ulici, kde někteří 
řidiči spíše závodí, než 
že by projížděli obcí, kde 
obě strany silnice lemují 
obytné zóny, a existuje 
tedy zvýšené nebezpečí, 

že by se mohlo nečeka-
ně objevit třeba dítě na 
kole. Rekordmanovi tak 
bylo naměřeno 71 km/h. 
Ten ale svůj přestupek 
neuznal, a tak se jím bude 
zabývat odbor dopravy. 
To v těsném závěsu druhý 
nejrychlejší řidič měsíce 
září (70 km/h) se pochla-
pil a chybu uznal. Pravda, 
stálo ho to tisíc korun, 
ale svědomí ho určitě tíží 
míň než pochybného vítě-
ze. Ani třetí v pořadí (62 
km/h na Hlavní ulici) se  
s pokutou nechtěl smířit  
a zamíří na odbor dopra-
vy. Upřímně řečeno mi ale 
naměřené rychlosti nepři-

padají tak nízké, abych  
považoval měření za „bu-
zeraci“, z níž bývají často 
strážníci obecní policie v 
různých městech obviňo-
váni. 
O profesionalitě těch na-
šich ostatně svědčí i to, že 
méně závažné přestupky, 
případně přestupky nové, 
jako je například odsta-
vení vozidla na konečné 
autobusu, řeší nejprve do-
mluvou, případně pokutou 
ve výši téměř symbolické 
(zákaz zastavení u školky 
tak byl tentokrát za 200,- 
Kč).

-sob-

Žádáme občany, aby vždy včas nahlásili konání 
soukromých ohňostrojů, 

případně jiných obdobných aktivit, obecnímu úřadu.

Splníte tím svou zákonnou povinnost a zároveň Vám budou spoluobčané vděčni.
Kromě toho tím předejdete potenciální nepříjemné návštěvě Obecní policie.

Od října nás bude opět pravidelně navštěvovat 
na obecním úřadě pedikérka. Bližší informace 
najdete včas na nástěnce OÚ a obecním webu.
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Zlatá svatba

Září v knihovně

Pokračování ze strany 1

Do Prahy bez infarktu?
nic Martin Kupka. Podle 
měření dopravní intenzity 
projíždí ve všední dny Lí-
beznicemi, Bořanovicemi 
a Březiněvsí více než 15 
tisíc vozidel. „Pro místní 
obyvatele je to pořád ob-
rovská zátěž. Uvědomuje-
me si přitom, že jediným 
dobrým řešením pro vět-
šinu řidičů je co nejpoho-
dlnější napojení na dálnici 
ve Zdibech. To je jasná 
priorita. Nezbytná doprav-
ní opatření v jednotlivých 
obcích, mohou dopravu 
jen částečně omezit a ne-
sou s sebou vždy i nějaké 

komplikace,“ vysvětluje 
Martin Kupka.
Podle opakovaného mě-
ření z loňského roku je 
cesta v dopravní špičce od 
Mělníka na Prahu o něco 
rychlejší přes zdibskou 
křižovatku. I tak ale velká 
část řidičů volí raději ces-
tu o dva kilometry kratší 
přes centra obcí. Strávit 
tak mohou v autě až o 3 
minuty více a více spo-
třebují i pohonných hmot. 
„Připisujeme to zvyku a 
také faktu, že psycholo-
gicky se lépe snáší kolo-
na v obci než v polích. Z 
hlediska dopadu na životy 

Zlatou svatbu oslavili 13. srpna 2013 manželé Jana a Jiří Vávrovi. 
Přejeme vše nejlepší do dalších let.                        Foto: Martina Vávrová

Tak máme po prázdninách 
i dovolených a všichni se 
zase vracíme ke svým po-
vinnostem. I naši nejmen-
ší v mateřské škole se 
vrátili z prázdnin. Na jaře 
se děti byly podívat prv-
ně v knihovně a protože 
se jim tam líbilo, přišly s 
paní ředitelkou znovu do 
knihovny, aby si prohléd-
ly nové knížky. Na obec-
ním úřadu probíhala ještě 
výstava k 760. výročí,  
a proto jsem se s paní ředi-
telkou dohodla, že s dětmi 
výstavu navštívíme. Veli-
ce mě překvapil jejich zá-
jem i plno všetečných otá-
zek při stručném výkladu 
o historii obce. Děti po-
znávaly místa z fotografií, 
chtěly vědět, co vše je na-
psáno ve velkých starých 

knihách a o vystavených 
předmětech toho chtěly 
vědět co nejvíce. Zkusi-
ly psát na starém psacím 
stroji, vyzkoušely mlýnek 
i váhu a velký zájem vě-
novaly části včelího úlu 
a vyprávění, jak včeličky 
med dělají. Jejich zájmu 
neušla ani část věnována 
nejstarší historii. A pak 
jsme se vrátily do knihov-
ny a každé  dítě si vybralo 
knížku, kterou si může 
doma s rodiči přečíst.
V pondělí 23.září 2013 se 
sešli čtenáři a „příznivci“ 
knihovny také ještě na 
výstavě.
Probrali jsme některé za-
jímavosti z dějin obce 
a starousedlíci přiblížili 
svým novějším sousedům 
historii fotografií. Při 

kávě jsme pak prohlédli 
některé nové knihy z vý-
měnných fondů z Huso-
vy knihovny v Říčanech  
a Městské knihovny Mla-
dá Boleslav. Někteří si 
hned knížky zapůjčili. Na 

místních obyvatel je to 
ale samozřejmě mnohem 
horší,“ říká jeden z autorů 
dopravních průzkumů Petr 
Hofhansl ze společnosti 
AF Cityplan. Na základě 
jeho odborného doporuče-
ní vznikají v obcích nová 
opatření, která by měla 
přispět k větší bezpečnosti 
chodců a omezit tranzitní 
dopravu. „Chtěli bychom 
zajistit co nejrychlejší 
průjezd autobusů veřejné 
dopravy. Bez vyhrazených 
pruhů jako v Praze je to 
ale téměř neřešitelné. Po-
kud se podaří letos posta-
vit bypass, budeme dále 

usilovat o přímou sjezdo-
vou rampu z dálnice D8 
směrem na Mělník. To by 
mělo přinést další úlevu 
pro motoristy i pro místní 
obyvatele,“ uzavírá líbez-
nický starosta. K prosazo-
vání rychlejších změn na 

cestě do Prahy zřídily obce 
v letošním roce i nový 
web www.bezinfarktu.cz. 
Najdete tam i podrobnější 
informace o plánovaných 
úpravách dálniční křižo-
vatky ve Zdibech.
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závěr jsme si připomněli 
akce, které nás na podzim 
čekají. Na říjen je připra-
ven zájezd do divadla,  
v listopadu bude promí-
tání filmu pro seniory  
a tak se nad knížkami zase 

sejdeme v adventním čase 
začátkem prosince. Těším 
se na malé i velké čtená-
ře. 

Jana Šandarová, 
knihovnice 
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Střípky ze zastupitelstva (25.9.2013)
Ve středu 25. září se usku-
tečnilo první poprázdnino-
vé zasedání zastupitelstva. 
Jeho návštěvníci si mohli 
zároveň prohlédnout kon-
čící výstavu k 760. výročí 
Předboje.

A co bylo na programu? 
Pro začátek jedno roz-
počtové opatření, letošní 
páté. Přistoupit k jeho re-
alizaci musíme vždy, když 
se nějak změní příjmy či 
výdaje obce oproti plánu, 
nebo je třeba provést změ- 
nu schváleného rozpočtu, 
která podléhá rozhodnu-
tí zastupitelstva. Tento-
krát došlo zvýšení příjmů  
v celkové částce cca 217 
tisíc Kč. Navýšení pochází 
z podílu na dani z příjmů, 
loterií a podobných her, 
ale taky darů od občanů na 
oslavu předbojského výro-
čí. V neposlední řadě jsme 
vybrali více na poplatku 
za komunální odpady, kte-
ré ovšem takříkajíc „pře-
posíláme dál“. 
Výdaje se kromě zmíně-
ných odpadů zvedly na 
čističce a nějaké peníze 
bylo nutno přidat na rov-
něž již zmíněnou osla-
vu výročí obce. Naopak  
u výdaje na veřejné osvět-
lení jde o investici, která 
snad bude (doslova) vidět 
– necháváme opravit roz-
vaděče.
Následovalo schválení 
dvou věcných břemen pro 
ČEZ. V obou případech 
jde o uložení kabelů do 
obecních pozemků. První 
v lokalitě Větrná, druhé 
Pod Kapličkou.
Poté jsme projednali  
a schválili prodej cca  

9 m2 pozemku na Západní 
Stráni. Na transakci vy-
dělají obě strany. Nejde 
ale ani tak o peníze jako  
o výsledný tvar obou par-
cel, který byl dosud po-
divně a ne úplně šťastně 
„vykousnutý“.

Dále jsme schválili prodej 
části pozemku (p.č. 233/1) 
pod trafostanicí ČEZ.  
V průběhu posledních 
měsíců jde o několikátý 
případ, kdy si energetic-
ký gigant kupuje za cenu 
schválenou zastupiteli po-
zemky pod „trafačkami“ 
(a v jejich bezprostředním 
okolí, které jsou pro obec 
tak jako tak pochopitelně 
nevyužitelné.
Podobně je tomu v případě 
prodeje 29 m2 pozemku 
(p.č. 407/1) za mělnickou 
silnicí, na němž jsou po-
loženy železniční koleje 
(opět vč. ochranného pás-
ma okolo).  Správa želez-
niční dopravní cesty získá 
do vlastnictví parcelu, kte-
rou tak jako tak využívá 
od nepaměti.

V klidu se i přes množství 
přítomných spokojených 
i nespokojených rodičů 
(k tomu viz dále v textu) 
podařilo zřídit školský vý-
bor. Tento poradní orgán 
zastupitelstva je jedním  
z dílčích výsledků něko-
lika stížností na činnost 
MŠ Předboj, které jsme 
obdrželi krátce před letní-
mi prázdninami. Ač jejich 
šetření dopadlo v zásadě 
dobře, zkusíme, zda výbor 
nepomůže v komunikaci 
mezi zřizovatelem, resp. 
zastupiteli, rodiči a škol-

kou. Ti všichni proto mají 
ve výboru zastoupení.  
Z rodičů přitom jak zá-
stupci těch spokojených, 
tak nespokojenců.

V následné diskusi se pro-
bírala následující témata:

Změny na lince 368
Místostarosta Soběslavský 
informoval, že na lince 
368 by mělo dojít od pro-
since k úpravě dojezdové 
doby ranního školního 
spoje tak, aby děti mohly 
zakupovat 15ti minutové 
jízdenky. Na téže lince  
v tuto chvíli neuvažujeme 
o znovunavrácení spo-
je odjíždějícího v 16.15 
hod. z Ládví, jehož roční 
provoz by stál téměř 50 
tis. Kč, což je s ohledem 
na nevytíženost spoje do 
Předboje neekonomické. 
Pro srovnání, stejnou část-
ku hradíme za celoroční 
provoz linky č. 418 do 
Neratovic.

Zdibský „bypass“
Pan K se zeptal, proč je 
napojení líbeznického ob-
chvatu realizováno v tak 
minimalistické podobě. 
V odpovědi zaznělo, že  
v současné době je po-
stavení alespoň bypassu 
(samostatný jízdní pruh  
k nájezdu na dálnici vede-
ný mimo kruhový objezd) 
zřejmě maximum mož-
ného, i tak snad dojde ke 
zlepšení dopravní situace. 
Vzhledem k dalšímu plá-
novanému zpomalování 
průjezdu Líbeznicemi je 
toto řešení ale nedostateč-
né. Více o úpravě zdibské 
křižovatky si můžete pře-

číst v samostatném článku  
v těchto novinách.

Závora
Pan P se zeptal na závoru 
v Baštěcké ulici, proslý-
chá se prý, že bude odstra-
něna. Pan starosta obratem 
ujistil přítomné, že toto 
opatření natolik pomohlo 
zklidnění dopravní a bez-
pečnostní situaci v dané 
lokalitě, že se zasadíme  
o to, aby zůstalo zacho-
váno, příslušné podklady 
obec má.

Co bude se školkou?
Pan místostarosta poté se-
známil všechny přítomné 
s aktuální situací v MŠ 
Předboj. Oznámil dohodu 
s paní ředitelkou, která 
ve funkci i jako učitelka 
zůstane v MŠ do konce 
listopadu. Obec nepočítá  
s dalšími komplikace-
mi, aktuálně je vyhlá-
šeno výběrové řízení na 
novou ředitelku/ředitele  
a měli bychom vše zvlád-
nout tak, aby nastoupila/
nastoupil od 1. prosince 
2013. I v případě, že by 
se nepodařilo uvedený 
termín stihnout, počítáme 
se zachováním provozu 
MŠ. Pan starosta doplnil 
podrobnější informace  
o práci výběrové komise, 
kdy výsledkem její práce 
je doporučení zřizovateli 
konkrétní osoby na funkci 
ředitele.

Následoval dotaz paní J, 
zda by bylo možno po-
drobněji seznámit s kon-
krétní situací v MŠ. Pan 
starosta v reakci sdělil, 
že pro sdělení okolností 

odchodu by byla vhodná 
přítomnost paní ředitel-
ky. Stran  stížností sdělil, 
že zřizovatel je skutečně 
obdržel. Část jich bylo  
a je možno vyřídit v rám-
ci zlepšené komunikace 
mezi MŠ, zřizovatelem  
a rodiči, část šetřila Česká 
školní inspekce. Zároveň 
ale poznamenal, že vždy 
bude část rodičů spokojena  
a jiná část nespokojena.

Dotaz paní H směřoval 
k personálnímu zabez-
pečení výuky ve školce 
zejména ve vztahu k před-
školákům. V odpovědi 
zaznělo, že obec chce do 
budoucna navýšit personál 
na tři učitelky, což by mělo 
situaci stabilizovat. V mi-
nulosti nedošlo v této věci 
k dohodě s vedením MŠ. 
V souvislosti s navýšením 
bude ale třeba řešit otázku 
financování provozu MŠ, 
ve spolupráci s rodiči.

Pan J pak položil otázku, 
zda tedy odchází paní 
ředitelka kvůli tomu, že 
nechtěla navýšit počet 
učitelek, ovšem dočkal se 
opáčení, že to je jeho kon-
strukce, neboť paní ředitel-
ka neodchází z důvodů na 
straně zřizovatele. K tomu 
ještě místostarosta krátce 
informoval o výsledku še-
tření obou stížností, žádný 
z jejich bodů nebyl na od-
volání ředitelky.

Závěrem zazněla infor-
mace o tom, že již v tuto 
chvíli paní zastupitelka 
Bíbrová připravuje vše 
okolo výběrové komise.

-sob-

Právě proto ale nikdy nemůžeme skončit s osvětou. 
Ledničku i s jídlem kdosi vyhodil na cestě mezi Baští 
a Předbojí. Opravdu krásné zákoutí. Za popelnicemi na 
třídění odpad v ulici Pod Hřištěm jsme pro změnu našli 
ještě teplý bojler...
Založení další nelegální skládky hrozilo dokonce i u 
mělnické silnice. Podívejte se, co všechno se dá posbírat 
cestou od kapličky k mělnické.
Kromě jiného kompletní sada pnemumatik. Přitom je tolik 
legálních příležitostí, jak se odpadu i zadarmo zbavit. 
Prosíme, využívejte je.

Váš obecní úřad

Je to marný, je to marný, je to marný...
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Vítání občánků

Každoroční podzimní setkání 
předbojských seniorů

Osmý bazárek se opět vydařil

Dne 30. 9. 2013 proběhlo 
u nás v obci již čtvrté ví-
tání občánků. Při tomto 
setkání jsme slavnostně 
přivítali  Matyáše, Davida, 
Vendulu, Emu, Adriena, 
Ellu a Martina, celkem 
tedy sedm nových občán-
ků obce Předboj, a pozvá-
ní přijali všichni rodiče.
Vítání se uskutečnilo  
v restauraci Ke Tvrzi  
v areálu Yard Resort. Zpes-
třením slavnostní události 
bylo vystoupení dětiček  
z naší mateřské školy pod 

11. 11. 2013 od 17.00

Obecní úřad Předboj zve naše seniory
již počtvrté na filmové představení

do kavárny YARD RESORT –Ke Tvrzi 7.

Odpočiňte si od každodenních starostí a přijďte se 
odreagovat při komedii Zdeňka Trošky „Babovřesky“

Cena pro každého účastníka je 20,- Kč 
ve které 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 6. 11. 2013.

12. 10. 2013 na obecní 
úřad dorazilo přes 30 ma-
minek, které donesly zhru-
ba 600 oblečků po svých 
dětech. Zasedací místnost 
byla opět přeplněna. Na 
stolech byly seřazeny ob-
lečky podle velikostí, na 
třech stojanech visely de-
sítky zimních bund, kom-
binéz, kalhot a kabátků, 
hromady bot a košík plný 
čepiček, šál a ponožek.
Tentokrát jsme zazname-

vedením paní ředitelky  
a učitelky. Děti měly při-
pravené velmi pěkné pás-
mo básniček a říkanek. Po 
slavnostním projevu byl 
rodičům nových občánků 
Předboje předán pamětní 
list a malý dárek s kytič-
kou. 
Na závěr bychom rádi po-
děkovali Yard Resortu za 
zapůjčení prostor restau-
race a dětem za jejich milé 
vystoupení.

Pavla Příšovská, 
místostarostka

naly větší počet přespol-
ních kupujících a i více 
pochval za seřazené oble-
čení dle velikostí. Kupují-
cích přišlo kolem 50.
Před 15. hodinou už první 
maminky postávaly i za 
vydatného deště před úřa-
dem.
Proběhlo osvědčené naku-
pování do nákupních ko-
šíčků a pouštění do míst-
nosti jen v malém počtu 
nakupujících.

Rády bychom poděkovaly 
maminkám za zapůjčení 
stojanů a všem, kteří opět 
přispěli nepotřebným ob-
lečením pro kojenecké 
a azylové centrum, kam 
jsme poslaly po mamince 
Andree 1 velkou krabici.
Těšíme se na vás opět na 
jaře na bazárku a Předboj-
ském blešáku.

La&La 
(Langová, Laube)

Roman Beránek
U Prutníku 188
25072 Předboj

602 286 886

www.prtv.cz

Potřebujete profi video?
Instruktážní
Produktové
Reportážní
Reklamní
Dokument

Reference: Česká televize, Mladá fronta, BusinessMedia, 
Ringier Axel Springer a další vydavatelské a mediální domy.
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