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Volby do zastupitelstva se blíží!
Kdy a kde volit?
Informace na straně 3

Telefon na Obecní policii:

724 112 124
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Dvě nové dotace pro Předboj

Ještě na podzim díky dotacím vybudujeme malé „cvičiště“ s několika stroji, kde se budete moci
pořádně rozhýbat, a čeká nás také zateplení budovy obecního úřadu.
Na cvičební stroje můžeme čerpat 100 tisíc korun,
které určitě využijeme.
Celkem čtyři stroje budou
instalovány v oblasti Západní Stráně, kde už jsou
pro ně připraveny základy.
Začátkem října bude definitivně upraven terén položením zámkové dlažby.
A pak už by dodavatel měl
stroje přivézt.
Zateplení budovy obecního úřadu bude tvrdší
oříšek, protože nás čeká
další výběrové řízení podléhající zákonu o veřejných
zakázkách. Projekt je podle
podmínek dotace nutné re-

alizovat ještě letos, proto,
volby-nevolby, musíme
řízení začít připravovat.
Věříme, že volební výsledek realizaci celé akce
neovlivní, protože by byla
velká škoda přijít o cca
1,1 mil. Kč z fondů EU
a dalších více než 65 tisíc
korun, které projektu přidělil Státní fond životního
prostředí. Osobně bych byl
raději, kdybychom dostali
příspěvek na dostavbu mateřské školky, ale i oprava
úřadu je z důvodu výskytu
plísně a vlhkého zdiva také
žádoucí.
Radek Soběslavský

Školku jsme stihli postavit!
Hned po volbách v roce
2010 jsme začali s přípravou výstavby mateřské
školy v Předboji, kterou
do té doby představitelé
obce jen slibovali. Například autorovi tohoto příspěvku už v roce
2004.
Nejprve jsme v roce 2011
postavili z vlastních pro-

středků obce na prostranství za obecním úřadem
jednu třídu, letos jsme
pak po několika marných
žádostech o dotace začali
uvažovat o jiné formě
financování dostavby budovy pro druhou třídu.
Zastupitelé, ač někteří
zpočátku nebyli dostavbě
za peníze z úvěru naklo-

něni, nakonec s uzavřením
smlouvy s Komerční bankou jednomyslně souhlasili. Úvěr ve výši 2 mil.
Kč totiž čerpáme v době,
kdy jsou peníze relativně
levné a nemělo by dojít
k ohrožení „obecní kasy“.
Zbylou část investice,
cca 1,3 mil. Kč platíme
tak jako v roce 2011 „ze
svého“.
Kromě ekonomické výhodnosti věřím, že kolegy
přesvědčilo i to, co zaznělo například na posledním
zasedání zastupitelstva
17. září 2014. Totiž že
právě mateřská škola je
přirozenou líhní pro nové
Předbojáky.

Smlouva na rekonstrukci
čističky uzavřena

Do soutěže o rekonstrukci
čistírny odpadních vod se
přihlásilo šest zájemců,
jeden byl vyřazen už po
otevření obálky s nabídkou, další pak po jejím
vyhodnocení.
Nabídky
zbylých čtyř soutěžících
byly vyhodnoceny podle
předem známých kritérií
(cena, délka záruky, doba
realizace) a seřazeny podle dosaženého počtu bodů.
Vítěz nakonec ze soutěže
odstoupil, takže smlouvu
jsme podepsali s druhým
zájemcem v pořadí.
A co by nás ještě mohlo
zdržet? Jednak komplikace spojené s tím, že se
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začal
zakázkou zabývat. Jeden
z občanů Předboje (tedy
Radek Soběslavský nikdo ze soutěžících, ale

opravdu jeden z nás) mu
zaslal podnět. Dále může
uvedený úřad ještě obeslat
jeden z vyloučených uchazečů. A konečně nás může
zradit, jak už to tak bývá,
počasí.
Věříme ale, že se nevyplní žádný z černých scénářů, vše dobře dopadne
a v lednu 2015 budeme
mít čistírnu schopnou
zvládat nejen aktuální
množství odpadních vod,
ale i zvýšený nátok spojený zejména s další výstavbou v Předboji. A nezanedbatelným efektem je jistě
i zvýšení životního komfortu pro obyvatele bydlící
v blízkém okolí čističky,
kterým by měla nová technologie ulehčit, hlavně pokud se týká zápachu.
Radek Soběslavský
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Obecní policie v srpnu:
Noční radovánky
To nejzajímavější tentokrát strážníci zažívali
v noci. Jak podezřelý pohyb na Západní Stráni, tak
domácí nepokoje ve Spojovací se odehrály mezi
první a čtvrtou hodinou
ranní.
V prvním případě si pozorný oznamovatel řekl,
že nakládat necelé dvě
hodiny po půlnoci cosi
na dodávku není úplně
normální, sáhl po telefonu a vytočil to správné
číslo. Obecní policie pak
na místě zjistila, že vše
je legální, muž pomáhal
odvézt své známe Předbojačce havarovaný automobil. Taky to ale mohlo být
vše jinak. Dík proto patří
jak rychlé obecní policii,
tak pozornému občanovi.
Ve druhém případě hrál
značnou roli alkohol, neboť mladík, na něhož byla
přivolána hlídka, nadýchal
ve tři ráno přes dvě a půl
promile alkoholu. Že mu
tahle hladinka pomohla
vyříkat si důrazně některé

problémy se zbytkem osazenstva rodinného domu,
je nasnadě. Po příjezdu
strážníků ale zkrotnul, sbalil si věci a dům opustil,
což bylo taky jediné přání
jeho majitelky. Doufejme,
že se obě strany poučily
a mladík buď bude míň
pít, nebo si už našel jiné
ubytování.
Strážníci v srpnu dále
přijali další hlášení o prostříhaném plotu na Západní Stráni (naštěstí bez následného vloupání), udělili
dvě pokuty za překročení
rychlosti a jednou domluvili řidiči parkujícímu
nesprávně v obytné zóně.
Kromě toho asistovali
při likvidaci požáru pole
u mělnické silnice, kde
řídili dopravu. Určitě zajímavý musel být i pohovor s podnapilým mužem
vysedávajícím před obchodem, jehož se hlídka
snažila poučit o tom, jak
by se měl chovat na veřejnosti.
-sob-

Třídění v roce 2013
Třídění odpadů už má
v Předboji dlouholetou tradici. Za rok 2013 jsme přitom odevzdali do popelnic
na tříděný odpad odpovídající ekvivalentu více než
65 tun emisí CO2.
V roce 2013 jsme tuto bilanci ve srovnání s rokem
2012 vylepšili o téměř 25
tun (celkem 65,165 t oproti 40,725 t). Nárůst se tak
dá nazvat bez obav přívlastkem “skokový”.

A jako každý rok apelujeme i při této příležitosti
na Vaše dobré vychování
a smysl pro pořádek: Do
modrých kontejnerů dávejte pouze papír, do žlutých SEŠLAPANÉ lahve
od nápojů a plasty atd.
A příkopy, lesní porosty
a všechny ostatní cizí pozemky, ať už jsou to parcely soukromé, nebo obecní,
prosíme neznečišťujte.
-sob-

Czech POINT v Předboji
již v lednu 2015
Žádosti Obce Předboj adresované Ministerstvu vnitra ČR o možnosti zřízení
kontaktního místa veřejné
správy bylo vyhověno.
V odpovědi Ministerstvo
vnitra ČR sdělilo, že obec

Předboj bude v tomto roce
zařazena do vyhlášky
č. 364/2009 Sb. (o kontaktních místech veřejné
správy), a potvrdilo, že
naše žádost je evidována
a připravena k zapracová-

ní do připravované novely
vyhlášky s účinností od
1. 1. 2015. Ke stejnému
datu lze na obecním úřadě
v Předboji zahájit provoz
pracoviště Czech Point.
Pavla Příšovská

Střípky ze zastupitelstva
Pravděpodobně naposledy
se v tomto funkčním období sešlo 17. září 2014
zastupitelstvo obce Předboj. A co jsme projednali?
Další rozpočtové opatření,
ukončení nájemní smlouvy se SŽDC, darování
pozemků pod budoucími
chodníky a vrátili jsme
se k darování pozemku,
o kterém jsme minule nehlasovali.
Rozpočtové opatření
Úpravou rozpočtu obce
Předboj jsme navýšili její
daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob, DPH,
daň z nemovitých věcí),
které jsou o něco vyšší, než jsme odhadovali
v prosinci. Obec obdržela
rovněž peníze za prodej
29 m2 obecního pozemku,
dotaci na sezónního pracovníka a jedna domácnost se připojila k obecní
kanalizaci, takže uhradila
odpovídající částku. Za
příjmovou položku je považováno i čerpání první
části úvěru na dostavbu
budovy MŠ Předboj. Výdaje naproti zvyšujeme
zejména na neinvestiční
příspěvek školce, jejíž
druhou část je třeba před
zahájením jejího provozu
vybavit. Zvyšuje se rovněž investiční položka na
dobudování školky. Významnější výdaj představuje pojištění rozestavěné
budovy. A malý příspěvek
jsme uhradili organizaci,
která se v Předboji stará
o seniory.
Darovací smlouvy
Už minule zastupitelstvo
projednalo uzavření darovací smlouvy k části
pozemku p. č. 233/277.
Smlouva je součástí plánu, kterým se pan starosta

snaží o vybudování okružní cesty okolo Předboje,
která by oddělila pole od
obytných částí obce. Bohužel jsme však minule
zapomněli o tomto bodu
hlasovat. Tentokrát již vše
proběhlo, jak mělo a zastupitelé návrh na převzetí 267 m2 budoucí cesty
schválili.
Rovněž bezúplatný převod, tentokrát pozemků
pod budoucími chodníky
podél Velkoveské ulice
dál za Zvonkovou, kde
soukromý investor plánuje
výstavbu rodinných domů,
chystá obec se Středočeským krajem. Transakci
zastupitelé pochopitelně
blokovat nebudou, chodníky musí zůstat veřejné.
Ukončení nájmu
Loni jsme schválili uzavření nájemní smlouvy
týkající se pozemku, na
němž stál bývalý drážní
domek, vechtr, za silnicí I/9. Správa železniční
dopravní cesty v průběhu
posledních měsíců stačila
domek i s oplocením srovnat se zemí, vymezit pozemek s drážním tělesem
včetně ochranného pásma
a smlouva tak pozbyla
smysl. S jejím ukončením
tedy zastupitelé neměli
důvod nesouhlasit.
Z formálních důvodů na
závěr zastupitelé odsou-

hlasili ponechání počtu
zastupitelů na stejném počtu jako dosud i pro další
volební období. Předbojáci tak budou na podzim
vybírat opět sedm zastupitelů
V diskusi jsme si opět připomněli, že systém jednosměrek okolo Horňátecké
ulice můžeme vybudovat
až po dostavbě právě jmenované ulice, na kterou
ovšem nemá obec prostředky a dotace byla přiznána v tak malé výši, že
jsme ji museli odmítnout.
Dále jsme probrali situaci
okolo školky. Nejdůležitější informace ovšem je,
že nás v brzké době čeká
kolaudace druhé části budovy. Kdy se podaří druhou třídu otevřít, ovšem
nevíme. V souvislosti
s financováním výstavby
a provozu školky však pan
místostarosta opět vyzval
občany v Předboji bydlící
bez přihlášení k trvalému
pobytu v obci, aby tak
učinili, protože pomohou
plnit obecní pokladnu. Na
druhou stranu například
nelze odmítat jejich děti
při přijímání do školky,
protože to je ze strany
státních orgánů považováno, dle názoru nejen pana
místostarosty, nesmyslně
za diskriminaci.
-sob-

Podzimně-zimní bazárek

4. října od 15.00 bazar dětského oblečení
v zasedací místnosti OÚ.
Zveme Vás již na desátý bazárek! Přijďte prodat,
z čeho Vaše děti vyrostly a nakupte, co budou
potřebovat.

Těší se Vaše La&La

ZÁŘÍ 2014
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Zpráva ze Zahrady Čech
(Litoměřice 15.9.2014)
Tak jsme byli opět na Zahradě Čech. Letos to bylo
již potřetí a vždy se nám
na výstavě líbilo.
Je nás ale stále méně. Přestože OÚ zajistil, tak jako
loni a předloni, dopravu
za přijatelnou cenu a letos dokonce zvýhodněné
vstupenky za 70,- Kč, nebyl o zájezd valný zájem.
Nevíme proč. Autobus je
pohodlný, cesta krátká,
lidí na výstavě tak akorát,
koho nebaví chodit, může
zasednout u dechovky

nebo u občerstvení, na
WC je čisto. Letos nám
vyšlo i počasí. Co víc si
ještě přát?
Vy, kteří jste nebyli letos,
nechcete to s námi zkusit
třeba příští rok? Byla by
škoda, kdyby podobné
akce musely být v budoucnu rušeny pro nedostatečný zájem. Tak za rok na
shledanou v Litoměřicích.
Budeme se na Vás těšit!
Jitka Paděrová,
Michaela Langová

Nová houpačka
na dětském hřišti

VOLBY 2014

Nejen pro zpříjemnění procházek rodičů s dětmi jsme nainstalovali na dětském hřišti novou houpačku. Věříme, že si ji děti užijí
a všichni se k ní budeme chovat tak, aby se jich na ní mohlo
zhoupnout co nejvíce.
-sob-

Oznámení o době a místě konání voleb
Volby do zastupitelstva obce Předboj

INZERCE

Volit můžete v pátek 10. října 2014 od
14 do 22 hodin a v sobotu 11. října 2014
od 8 do 14 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu, Hlavní 18, Předboj.

Proč už nechodí
Náš REGION?
Také jste si všimli, že už nedostáváme do schránek Náš REGION? Určitě ano a možná by Vás zajímalo
proč. I mě to zajímalo a tak jsem se
dala do pátrání.
Nebylo to vůbec jednoduché, ale
to není důležité. Na konci mého
pátrání jsem se dozvěděla, že Náš
REGION „bohužel nemá v naší
obci žádné zákazníky, kteří by těžili z inzerce v REGIONU a zároveň
za inzerci platili a proto byla obec
Předboj vyjmuta z distribučního seznamu.“.

Na moji námitku, proč o tom nebyla obec informována jsem sice
dostala odpověď, že to byla chyba,
nicméně na situaci to nic nemění.
A tak nám nezbývá, než se s tím
smířit nebo věřit, že se časem najde
v Předboji někdo, kdo bude mít potřebu propagovat své výrobky nebo
své služby pomocí Našeho REGIONU a nám svitne naděje, že budeme
opět dostávat regionální noviny do
schránek tak jako dříve.
Jitka Paděrová

INZERCE
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Další rok
v předbojské školce
máme naplánovány spousty
zajímavých
akcí.
V prvním zářijovém měsíci máme za sebou indiánský týden, který se velmi
vydařil. Mohli jste potkat
nejen náčelníka, ale i Velkou Stopu, Rychlého Vánka, Velký Krok, Medvědí
Tlapu či Sněhovou Vločku. Jen škoda, že to byl tak
trochu i týden nemocí a ne
všichni indiáni vydrželi
v indiánském kmeni až do
konce.
V říjnu se děti mohou těšit na zamykání školní zahrádky, uspávání broučků,

Neodnášejte pytlíky
na psí exkrementy!

přijede k nám klaun, čeká
nás podzimní veselice
aneb halloween v MŠ a při
příznivém počasí proběhne
i malá drakiáda.
Děti se také přihlásily na

zájmové kroužky přímo ve
školce. Největší zájem je
o logopedii (zde jde spíše
o zájem rodičů) dále pak
o keramiku, angličtinu, hru
na flétnu, zpívání s kytarou

a tanečky.
Pokud se chcete dozvědět
o školce něco více, najdete
nás na www.mspredboj.cz.
-La-

INZERCE

Naše mateřská škola letos
otevřela poprvé své dveře
již poslední týden v srpnu. Takzvaný prázdninový
provoz proběhl i pro „nepředbojské“ děti, pro které
rodiče neměli hlídání nebo
se už školky nemohly dočkat.
V září pak dorazilo do
školky 15 nových předbojských dětí, které se pomalinku adaptují v novém
prostředí s novými kamarády. Z celkového počtu
28 dětí máme 12 dětí předškolního věku.
Na školní rok 2014/2015

INZERCE

V poslední době se množí
stížnosti na chybějící sáčky na psí exkrementy. Situace nás mrzí, ale chyba
není na straně úřadu, na
vině není ani svozová společnost.
Sáčky naposledy vydržely
na místě jen několik hodin
od jejich dodání, je tedy
jasné, že je odnesl, resp.
opakovaně odnáší někdo,
kdo si je “syslí” doma.
Na co je kdo potřebuje, a sáčky chtějí používat
nevíme. Žádáme ale, ne- všichni!
chejte je na místě, pejska- Děkujeme za pochopení
řů je v obci hodně a koše
-sob-

Nestůjte v trávě!

A když už jsme u těch méně populárních témat, snad
unesete ještě jedno. Pokud už stojíte v obytné zóně,
stůjte na zpevněných plochách, ne v trávě, která je zejména v deštivých dnech velmi měkká. Jednak pak znečišťujete silnice, jednak zbytečně ničíte zeleň. -sob-

Tisková oprava

Na výslovnou žádost čtenáře Předbojských zpráv otiskujeme následující „tiskovou
opravu“: „Není pravda, že pan Ing. Miroslav Gruner s obcí nekomunikuje.“.
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Blíží se komunální volby
a možná by se hodilo trochu statistiky z minulých
let.
Jak jsme volili v 60. letech
min. stol.
V r. 1960 bylo v obci
zapsáno celkem 298 voličů a odvolilo, jak bylo
v té době zvykem, plných
100 % voličů. „Na poslance MNV“ kandidovalo celkem 13 občanů,
ale plný počet hlasů dostalo pouze 8 kandidátů.
U ostatních to bylo 294 až
297 hlasů.
V r. 1964 bylo v obci zapsáno celkem 311 voličů
a odvolilo opět plných
100 % voličů. Kandidovalo 17 občanů a tentokrát
dostali všichni plný počet
311 hlasů. V té době žilo
v obci kolem 400 obyvatel.
Pro srovnání: jak jsme volili v 90. letech min.stol.

V r. 1994 bylo v obci trvale hlášeno kolem 300
obyvatel a v seznamu
voličů jich bylo zapsáno
220. Volilo se 7 zastupitelů z celkového počtu
13 kandidátů zapsaných
na dvou kandidátkách.
K volbám se dostavilo 170
voličů, což představovalo
volební účast 77,27 %.
Všechny hlasovací lístky
byly platné.
A jak tomu bylo v posledních volbách v r. 2010?
V obci bylo trvale hlášeno kolem 680 obyvatel
a na seznamu voličů jich
bylo zapsáno 438. Volilo se 7 zastupitelů ze 16
kandidátů zapsaných opět
na dvou kandidátkách.
Z celkového počtu 319
vydaných obálek bylo 317
hlasů platných. Volební
účast byla 72,83 %.
Jitka Paděrová,
kronikářka

Přijďte fandit fotbalu!

Obecní úřad Předboj pořádá
n e j e n pro naše seniory

setkání s herečkou Lubou Skořepovou.
Dvouhodinové povídání o hereckých partnerech na
jevišti i před kamerou, o bylinkách, skřítcích a
dalších zajímavých zážitcích ze života 91 leté
herečky a spisovatelky.
Akce se koná 8. 10. 2014 od 16.00 hod.
v Restauraci u Svobodů.
Cena pro každého účastníka je 100,- Kč,
ve které je zahrnuta káva nebo čaj a malý zákusek.
Vstupenky si vyzvedněte co nejdříve

4. října 2014 od 18 hodin

INZERCE

Kronikářské okénko:
Jak jsme volili

SILVESTR Na Staré Štaci v Libiši!
Rozpis zápasů - Podzim 2014
4. 10. 2014 16:00

/ Předboj - Kojetice

11. 10. 2014 16:00

/ Od. Voda - Předboj

18. 10. 2014 15:30 /

Předboj - Klecany B

25. 10. 2014 15:30 /

Škvorec A - Předboj

1. 11. 2014 14:00 /

Předboj - Větrušice

8. 11. 2014 14:00 /

Předboj - Radonice B

15. 11. 2014 13:30

/ Nehvizdy - Předboj
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www.jazzova-zahrada.cz

