
PŘEDBOJSKÉ ZPRÁVY

V našem konkrétním případě 
bylo v zeleném pásu lemující 
komunikaci Čenkovskou 
vysázeno 22 stromů jeřábů 
a 21 keřů dřínů. Místo 
pro výsadbu bylo vybráno 
zejména z důvodu doplnění 
zeleně v části obce, kde 
probíhá nová výstavba 
rodinných domů a kde je 
v současné době veřejné 
zeleně nedostatek. Ozelenění 

bude přispívat k zajištění 
obnovy biodiverzity v této 
obytné lokalitě, přínosem 
pro občany bude zejména 
v budoucnosti zlepšení 
prostředí ve smyslu snížení 
prašnosti a v neposlední řadě 
se i výrazně zlepší estetický 
dojem bydlení v této lokalitě.
Celá akce je zajištěna 
sponzorsky, stromy a keře 
zakoupily a budou vysazovat 

společnosti DHL Global 
Forwarding (CZ) s.r.o. 
a Holubová advokáti s.r.o. 
Tímto společnostem 
Sázíme stromy, z.ú., DHL 

Global Forwarding (CZ) 
s.r.o. a Holubová advokáti 
s.r.o. jménem obce Předboj 
děkujeme.

Pavla Příšovská, starostka

Sázíme stromy se Sázíme stromy, z.ú.

Vánoční jarmark
Náš druhý Vánoční jarmark se konal 
v tomto roce 8.12.2018. Opět se podařilo 
vytvořit pro nás všechny, na pár chvil, 
společné místo, kde jsme se ve vánoční 
atmosféře potkali, popovídali si, společně 
s Vámi všemi jsme rozsvítili vánoční 
stromečky, k tomu něco dobrého pojedli 
a popili a bylo nám dohromady příjemně. 
Alespoň v to, podle Vašich ohlasů, 
doufáme. 
V obci se původně rozsvěcel stromeček 
před obecním úřadem a mateřská škola 
zase ve své akci rozsvěcela stromeček 
a dětem se připomínaly krásné české 

tradice. Vzhledem k tomu, že budovy 
i stromečky jsou nedaleko od sebe, napadlo 
nás, už v loňském roce, obě akce spojit 
v jednu a přidat stánky s výrobky, jídlem 
a pitím. Stejně tomu bylo i letos.
Pochopitelně byla i celá letošní akce 
závislá na pomoci mnoha lidí. Jak praví 
jedno staré moudro: „Sám není člověk 
nic”. Výrobky v týdnech před jarmarkem 
vyráběly děti ze školky i z obce, vyráběli 
zaměstnanci ze školky i obce, vyráběly 
seniorky z knihovnické čajovny, vyráběli 
i někteří další lidé z obce.
Obec Líbeznice nám zapůjčila stánky 
a montáž zajistili předbojští chlapi 
z obecního úřadu. Všichni zaměstnanci 

obecního úřadu i mateřské školy se podíleli 
na přípravě, výzdobě a samotné organizaci 
jarmarku.
V letošním roce přispěly svým 
vystoupením i děti z mateřské školy 
a přidaly se tak k vystoupení předbojských 
dětí z Dlouhé ulice, které si říkají Long 
Band a které již vystupovaly i v loňském 
roce a zpestřují svým vystoupením i další 
akce v obci.
Dobroty pro nás vytvořily maminky dětí 
z naší školky.
Překrásné lucerničky a pokladničky pro 
nás vyráběla jedna z maminek se svojí 
holčičkou. Pokladničky sloužily ve většině 
stánků na dobrovolné příspěvky, za které 
se na jarmarku „nakupovalo". Za příspěvky 
utržené pro mateřskou školu, jsou již pro 
děti nakoupeny hračky pod stromeček, 
které je potěší nejvíce. 
Náš druhý Vánoční jarmark máme tedy 
za sebou a podle Vašich reakcí soudíme, 
že úspěšně. Věřte, že máme velkou radost 
z toho, že se Vám tato akce líbila, a to nejen 
proto, že za tím vším byla práce mnoha lidí, 
ale hlavně proto, že máte chuť se setkávat.
Vám všem, kteří jste přispěli pomocí, patří 
náš velký dík a budeme se těšit na naše 
vánoční jarmareční setkání třetí.

Pavla Příšovská, starostka obce 
a Kateřina Beránková, ředitelka MŠ

PROSINEC 2018 NEZÁVISLÝ OBČASNÍK ZDARMA

V sobotu 10. 11. a v pátek 16. 11. 2018 proběhlo 
v ulici Čenkovské sázení stromů a keřů.
Jsme potěšeni, že i naše obec se může účastnit 
projektu neziskové společnosti Sázíme stromy, 
z.ú., která zajišťuje a organizuje výsadbu stromů 
a keřů na různých místech republiky.



Při slavnostním rozdílení státních 
vyznamenání na Pražském hradě 28. října 
2018 byl in memoriam vyznamenán 
také význačný československý politik 
Antonín Švehla, který se v r. 1918 aktivně 
podílel na vyhlášení samostatného 
Československého státu. Antonín Švehla 
se narodil v r. 1873 v Hostivaři, avšak 
jeho předkové žili v Předboji, kde vlastnili 
grunt čp. 21 (ulice Ke Tvrzi). Dnes je zde 
rod. dům č. 21, bytovka bývalého JZD č. 
8 a stará stodola. Původní obytné stavení 
se bohužel nedochovalo. V r. 1730 se na 
tomto gruntu narodil pra-pradědeček 
Antonína Švehly Pavel Švehla.

Po smrti Jiřího Švehly, posledního 
hospodáře z rodiny Švehlů na gruntu 
čp. 21, zdědila statek jedna z jeho dcer 
Máří Magdalena, která se někdy kolem 
r. 1790 provdala za Antonína Hofmanna 
z Budohostic. Statek zdědil pak jejich 
nejmladší syn Václav (1802-1878), který 
byl v letech 1855-1861 v Předboji starostou 
a v r. 1842 začal psát kroniku nazvanou 
„Pamětní věci“. Od r. 1863 až do své smrti 
v r. 1878 pokračoval v  zapisování události 
do knihy nazvané „Pamětní spis“. V psaní 
pokračoval jeho syn Václav Hofmann ml. 
(1844-1919), který byl v Předboji rovněž 
starostou a to plných 30 let.
Šťastnou náhodou se podařilo v tomto 
roce objevit tuto kroniku, o které do té 
doby v obci nikdo nevěděl. V kronice 
jsou popisovány mj. události z 1. světové 
války a těžký život obyvatel obce ve 
válečných letech 1914-1918. Díky 

KRONIKÁŘSKÉ OKÉNKO

Oslavy vzniku Československé 
republiky v roce 1918 a 2018
Letos jsme oslavili 100. výročí vzniku samostatné Československé 
republiky a já bych ráda v této souvislosti připomněla pár 
zajímavostí z historie naší obce.

záznamům v kronice víme také, jak v r. 
1918 vítali všichni vznik republiky a jak 
probíhaly oslavy vzniku samostatného 
Československého státu v Předboji.
Popis oslavy, jak ho zaznamenal Václav 
Hofmann ml. uvádím ve zkrácené formě:
„8. prosince 1918 uspořádaná v naší obci 
velkolepá oslava na památku národní 
svobody „Republiky Československé“ 
a sázeny 4 stromy „lípy“ okolo pomníku 
mistra Jana Husa.

Oslavy začaly průvodem od kapličky, 
4 děvčata nesla pamětní urny k položení 
pod každý strom. Zúčastnilo se mnoho 
lidí z obce i okolí. Před zahájením sázení 
stromů měl krásnou řeč pan učitel Petrbok 
z Kojetic. Pak podával urny k sázení pod 
stromy.
Nejprve pod strom č. 1 starostovi Janu 
Hofmannovi (syn Václava Hofmanna), 
který ho nazval stromem Masarykovým.
Druhou urnu podal prvnímu radnímu V. 
Tovarovi pod strom č. 2, který ho nazval 
stromem Wilsonovým.
Pak podal urnu k sázení pod strom č. 3 
druhému radnímu Fr. Havlíčkovi, který ho 
nazval Legie Československé.
Poslední  urnu k sázení pod strom č. 4  
podal Václavu Hofmannovi ml. (bývalý 
starosta, který tuto událost zaznamenal 
v kronice). Ten lípu nazval Stromem 
Republiky a ve svém proslovu mj. řekl: „kéž 
tyto lípy, které dnes tak slavným způsobem 
na památku našim osvoboditelům 
sázíme dobře se ujmou a ať sto let rostou 
v upomínku na naši národní svobodu“.

Do dnešní doby se dochovala 
v parku pouze jediná lípa, a to lípa 
Československých legií.
V letošním roce se konala v obci 1.9.2018 
oslava k 100. výročí vzniku samostatné 
Československé republiky spojená 
s oslavou 765 let od první písemné 
zmínky o obci. Při té příležitosti byla 
v parku vysazena nová lípa nazvaná 
„Lípa Republiky“. Byla vysazena přibližně 
v místech, kde byla před sto lety vysazena 
původní Lípa Republiky, která se do 
dnešních dnů bohužel nedochovala. Také 
pod novou lípu, zasazenou v letošním 
roce byla umístěna pamětní schránka 
s předměty, které by měly připomínat 
dnešní dobu, tj. kovové mince, noviny 
z 1. 9. 2018, fotografie, razítko obce, 
znak obce apod. A ještě  informace na 
závěr: zmiňované pamětní schránky z r. 
1918 se zatím bohužel nenašly, přestože 
bylo uskutečněno několik akcí k jejich 
nalezení.

Zdroj: kniha Antonín Švehla od Marie 
Zdeňkové a rodinná kronika rodiny 
Hofmannů zapůjčená k digitalizaci 
potomkem rodiny Hofmannů p. 
Vlastimilem Novotným a jeho dcerou 
Natašou Novotnou. 

Jitka Paděrová, kronikářka



STŘÍPKY ZE ZASTUPITELSTVA

Při pročítání policejní svodky za 
předchozí měsíc si vždycky říkám, jestli 
v ní bude něco nového, neobvyklého… 
Tentokrát, na rozdíl od jiných měsíců, 
nezklamala. I když, ruku na srdce, 
vlastně pořád o nic nejde. Protože se 
naštěstí zase nikomu nic nestalo. Ale 
jinak si můžeme půjčit názvy docela 
pěkných akčňáků: Třeba Rychlost. 
A Zachraňte Jacka Russella!
První zásah strážníci zaznamenali zkraje 
listopadu. Právě tehdy je do Horňátecké 
zavolal občan, který si všiml, že na 
jedné z parcel hoří bez dozoru oheň, 
který navíc dost kouří a zapáchá. Na 
místě strážníci zjistili, že tu pracovníci 
společnosti najaté majitelem pálí klestí, 
listí, prostě zahradní odpad. Háček byl, 
že si odskočili. Strážníci jim vysvětlili, že 
oheň není možné, zejména v aktuálním 

suchém počasí, nechat bez dozoru, vše 
zdokumentovali a po ujištění, že oheň 
už bude nadále pod kontrolou, místo 
opustili.
Ještě v první listopadové dekádě hlídka 
obecní policie při měření rychlosti 
projíždějících aut odchytila řidiče, který 
tu projížděl rychlostí dlouho nevídanou. 
Po Hlavní jel 83 km/h. A protože 
to byl člověk skromný a pokorný, 
svůj přestupek neuznal a seznámí se 
s přestupkovou komisí, kde to bude mít, 
doufejme, citelně dražší.
Volně pobíhající Jack Russell se připletl 
pod kola auta taky na Hlavní. Řidič jel 
ovšem pomalu, takže se mu podařilo 
včas zastavit, psíka naložil a zavolal 
obecní policii, která zvíře umístila 
do líbeznického kotce. Majitelka pak 
přispěla strážníkům do kasičky pěti 

stovečkami. Snad jí zbylo ještě pár 
dalších, aby pejskovi koupila vodítko.
Nejdramatičtější zápletku pak sliboval 
telefonát maminky ze Západní Stráně, 
která volala policii k zabouchnutým 
dveřím u domu. Uvnitř jí totiž zůstalo 
11měsíční děcko. Než strážníci, kteří si 
na pomoc přivolali neratovické hasiče, 
dorazili, podařilo se mamince sehnat 
u souseda uložené náhradní klíče.
Závěrem připomínáme, že nastává zimní 
období a hrozí, že i v Předboji zasněží. 
Proto prosím důsledně uklízejte svoje 
plechové miláčky do garáží nebo alespoň 
za plot svých pozemků, aby mohla 
projíždět technika zajišťující zimní 
údržbu. A jezděte ohleduplně, pamatujte, 
že právě teď to začíná nejen studit, ale 
taky klouzat!

-sob-

Naposledy se v letošním roce sešli zastupitelé 
v pondělí 10. prosince. Na programu měli 
k projednání hned 8 bodů, klíčové byly první 
dva – rozpočty na rok 2019 a rozpočtové 
výhledy na roky 2020 a 2021 jak obce, tak 
předbojské mateřské školy. Ani další témata ale 
nebyla pro další život obce nezajímavá.

Rozpočet je plánován jako schodkový, chybějící prostředky 
na výdaje však budou v případě potřeby dofinancovány 
z vlastních zdrojů, úvěrování v plánu není. Z investičních 
výdajů jmenujme ty významné: kalové hospodářství na čistírně 
odpadních vod, spolufinancování výstavby nové budovy ZŠ 
a ZUŠ v Líbeznicích, veřejné osvětlení, veřejnou zeleň a údržbu 
obecních budov. Z běžných výdajů stojí za zmínku příspěvek na 
provoz mateřské školy pyšnící se ovšem vynikajícími výsledky 
korunovanými kontrolou školní inspekce, která dopadla na 
výbornou. Konkrétní a podrobné údaje najdete na webu predboj.
cz v záložce Zastupitelstvo/Rozpočty a rozpočtová opatření.

V rozpočtovém opatření jsme navýšili vlastní zdroje obce, které 
bude možné využít v dalších letech, o téměř 1,9 mil. korun. Více 
než polovinu této částky představuje 1 milion korun dotace od 
Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci ulice Na Jaroši.

Darovací smlouva ohledně kanalizace a vodovodního řadu 
Na Ladech je standardní smluvní vztah, kterým se do majetku 
obce dostávají vybudované a zkolaudované sítě v nově 
zastavovaných lokalitách. Kanalizace nám zůstane, vodovod 
převedeme do majetku Vodáren Kladno – Mělník, a.s., a obdržíme 
za  něj akcie (90 % hodnoty) a peníze (zbylých 10 % hodnoty).

Smlouvu o věcném břemenu – uložení zemního kabelového 
vedení – s ČEZ zastupitelé neschválili. Jednáme o jiné variantě 
uložení kabelu, protože ta stávající by mj. znamenala rozkopání 
60 metrů Horňátecké ulice. K vedení trasy kabelu má navíc 
připomínky i další (soukromý) vlastník.

Dodatek ke smlouvě o spolupráci obcí, na jejímž základě 
probíhá výstavba dalšího pavilonu ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích, 
jsme odsouhlasili rádi. Podařilo se totiž získat další dotační 
prostředky, o které se mohou ponížit platby jednotlivým 
zúčastněným obcím, tedy i Předboji. Ročně tak ušetříme 
několik stovek tisíc korun, které můžeme investovat do jiných 
projektů.

Dobrovolný svazek obcí Region povodí Mratínského potoka 
skomíral již několik let, zejména od doby, kdy vznikla Místní 
akční skupina Nad Prahou. Proto bylo rozhodnuto, že bude 
svazek zrušen a finance vynakládané na jeho provoz se použijí 
právě pro akční skupinu. Schválením usnesení k tomuto 
bodu jednání zastupitelstva jsme tedy paní starostku pověřili 
hlasovat pro formální zrušení svazku.

Poslední bod jednání se týkal projektu „V Parku“, což je nový 
název projektu okolo „vily v argentinském stylu“. Jednou 
z podmínek pro jeho úspěšnou realizaci, která byla dohodnuta 
mezi obcí a investorem, je zajištění dopravní obslužnosti 
z Velkoveské ulice (ne tedy z ulice Na Jaroši). Proto je ovšem 
nutné rozšířit stávající vyústění Horňátecké ulice. Za tím 
účelem investor vyjednává se soukromým vlastníkem o získání 
několika metrů čtverečních pozemku. Obec byla oslovena, aby 
schválila uzavření kupní smlouvy, kterou by pozemek získala 
do svého vlastnictví, pro zjednodušení administrativních 
postupů přímo se stávajícím vlastníkem, nikoli tedy 
s investorem. S ohledem na fakt, že odkup je součástí 
developerského projektu, bude pozemek obcí odkoupen za 
symbolickou 1 korunu.

Projednáním odkupu pozemku pro rozšíření křižovatky 
Horňátecká-Velkoveská se program jednání zastupitelstva pro 
rok 2018 vyčerpal, do diskuse se nikdo nepřihlásil, proto paní 
starostka poděkovala za celoroční spolupráci všem, kdo byli 
v průběhu roku obci jakkoli nápomocni a všem, kteří se nějak 
účastnili veřejného života v obci a zasedání ukončila.

-sob-

Obecní policie v listopadu: Zhrzený rekordman



Z ČINNOSTI OBECNÍ KNIHOVNY PŘEDBOJ V LETOŠNÍM ROCE

Dovolte mi, abych Vás seznámila s několika 
statistickými čísly o naší knihovně na začátku 
roku: Knihovna má ve svém knihovnickém 
fondu 2595 svazků. Kromě toho má zapůjčeno 
cca 1050 knih z Husovy knihovny v Říčanech 
a 98 svazků z Městské knihovny v Mladé 
Boleslavi. V letošním roce bylo evidováno 
cca 60 dospělých a 28 dětských čtenářů.

Naše knihovna v letošním roce má vypůjčeny 2 soubory, 
t. j. 100 knih z Mladé Boleslavi.
Také z Husovy knihovny jsme přivezli cca 100 nových knih 
v dubnu a 120 knih v listopadu. Jedná se převážně o knižní 
novinky na trhu. Zakoupili jsme 62 knih pro dospělé i děti. Ti, 
co navštěvují knihovnu, vědí, že zde máme poslední knižní 
novinky. Výběr knih se řídí poptávkou čtenářů.

I letos pořádáme každou první středu v měsíci „čajovnu“. 
Pravidelně se seznamujeme s aktuálními nabídkami na akce 
v obci i v širším okolí /Neratovice, Líbeznice atd/.
Již 10. ledna byla pořádána první letošní čajovna za účasti 
paní MUDr. Hedviky Černé. Povídali jsme si s ní o prevenci 
kardiovaskulárních chorob. Paní doktorka zodpověděla také 
dotazy přítomných. Besedu určitě někdy zopakujeme.

Na programu únorové čajovny bylo autorské čtení se 
spisovatelkou Dankou Šárkovou, která nám přinesla všechny 
své knihy a vyprávěla o nich. Z některých nám přečetla ukázky 
a vyprávěla o inspiraci k tomuto tématu. Do zakoupených knih 
nejen pro knihovnu napsala věnování. Protože ráda cestuje, 
povídala i o svých cestách do Thajska, Kambodže, Jihoafrické 
republiky a jiných exotických zemí. Zajímavé fotografie byly 
součástí povídání. Na závěr besedy jsme vyhodnotili nejlepší 
čtenáře loňského roku.

Sedmého března jsme měli již 25. čajovnu. O své zážitky z cesty 
do Číny nám vyprávěla paní Jindra Tycová z Odolena Vody. 
Čínu navštívila sice s cestovní kanceláří, ale zážitků z této země 
měla opravdu hodně. Fotografie nám přiblížily nejen památky, 
ale i život obyvatelstva, který tam mohla vidět. Přinesla nám 
na ochutnání pravý čínský čaj a přes její varování, že ona ho 
moc nemusí, čaj měl docela úspěch. Její zajímavé vyprávění 
i o historii Číny by bývalo potřebovalo prostor ve dvou 
čajovnách. Slíbila, že se s námi ráda znovu sejde a podělí o nové 
zážitky.

V pátek 16. 3. navštívily knihovnu opět děti z naší mateřské 
školy. S „Včeličkami“ jsme si povídali o tom, jak končí zima 
a začíná jaro, co se všechno bude dít v přírodě, jak si děti 
mohou venku hrát. Přečetli jsme si několik básniček o jaru. 
Mezi nimi byla i o kohoutkovi a slepičce, jak zasadili semínko. 
My jsme pak do květinové misky zaseli ječmen a těšili se, jak 
nám do velikonoc vyroste osení. A pak jsme si pustili pohádku 
„Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko. Děti nakonec 
namalovaly kytičky na výzdobu knihovny. Některé jste mohli 
vidět na panelu knihovny na oslavách 765. výročí od první 
zmínky o obci. V knihovně si pak všechny děti vybraly knížky.
Když jsme si povídali se staršími „Sovičkami“, bylo vidět, jak 
jsou předškoláci šikovní, hlásí se o slovo a sami vyprávějí. 
Přečetli jsme si „Jak se Škubánek vyklubal“. Také jsme zaseli 
osení a podívali se na pohádku „Jak se krtek stal zahradníkem.“ 
Děti potom malovaly něco, co patří k jaru. V knihovně si pak 
vybraly knížku.
Za týden pak starší děti připravovaly výzdobu na velikonoční 
břízku, kterou před obecním úřadem pak ozdobily. Zdobily 
jsme vajíčka stužkami, přečetly si pohádku „O pejskovi 
a kočičce“ od Josefa Čapka. Paní starostka vyprávěla 
o velikonočních zvycích. Také byli odměněni nejlepší čtenáři.
 
V dubnu při originálním cejlonském čaji jsme si povídali 
o cestě paní Michaely Langové na Srí Lanku a Maledivy. 
Fotografie z cesty i tentokrát byly zajímavé. Povídali jsme 
si také o „Máslovické šlápotě“, o připravovaném filmovém 
představení pro seniory, o možnostech zájezdu za historickými 
památkami do Vídně.

Na květnovou čajovnu byly připraveny knižní novinky 
z Husovy knihovny v Říčanech a několik vědomostních kvízů.
Přesmyčky měst či indicie některých světových měst byly 
docela zajímavé, ale podařilo se všechny vyluštit.

Na červnové čajovně jsem pak vyprávěla o „cestování“ 
po tuniské Djerbě a přinesla ukázat fotografie z Muzea 
národních tradic, ze synagogy, z keramické dílny či továrny na 
zpracování oliv, které jsem navštívila.

Na každou čajovnu vybíráme vhodné čajíčky a vždy někdo 
upeče něco dobrého.
A to byl konec prvního pololetí. Přes horké prázdniny jsme si 
udělali pauzu.

POZVÁNKA NA ČAJOVNY 
V ROCE 2019

16. 1. – zase zavzpomínáme 
na cesty po zahraničí

20. 2. – opět nás navštíví se svým 
autorským čtením spisovatelka 

Danka Šárková



Šťastný, úspěšný a na dobré 
zprávy bohatý Nový rok

Vám i Vašim blízkým přeje

Obecní úřad Předboj

V době po vánočních svátcích a Novém roce 
budou obecní úřad a knihovna pro veřejnost uzavřeny.

Obecní úřad bude mít opět otevřeno každé pondělí a středu od 7.1.2019, 
knihovna od středy 9. 1. 2019.

První podzimní čajovna se uskutečnila ve středu 5. září 2018, 
Byla to naše odpočinková po létě. Povídali jsme si o oslavách 
765. výročí obce, které se o víkendu uskutečnilo. A prohlédli 
fotografie, které jsme na oslavách pořídili.

Na říjen bylo vyhlášeno 4. předbojské štrúdlování. Proběhlo ve 
středu 10. 10. 2018. Všechny štrúdly byly výborné a porota měla 
těžký úkol. Nakonec vybrala pivní štrúdl, makový a ořechový 
s jablky. Recepty určitě přidáme do naší sbírky.

Ve středu 7. listopadu proběhla „předadventní čajovna“, na 
které jsme společně s paní Laube a Sichyngerovou vyráběly 
malé vánoční dekorace, které byly v nabídce výrobků na 
2. vánočním jarmarku 8. prosince před Obecním úřadem 
a MŠ Předboj. Naše „tvůrčí dílnička“ měla úspěch. Tak 
příležitostně zopakujeme. Připomněla jsem nejbližší akce 
– zájezd do divadla na představení „Rodina je základ státu“ 
a filmové představení filmu „ Věčně tvá nevěrná“ pro seniory 
v Yard Resortu.  

Před 2. vánočním jarmarkem proběhla v pátek 7. 12. 
dílnička pro školní děti, na které jsme si nejdříve povídali 
o prosincových a hlavně vánočních zvycích. Dětem jsem 
přečetla jednu kapitolu z knížky Miloše Kratochvíla „Už sněží, 
už chumelí“. Pak jsme vyráběli ozdoby na společný vánoční 
stromeček. Na dřevěná kolečka z březové větve /která připravil 
pracovník našich technických služeb/děti malovaly vánoční 
motivy. Nakonec jsme si pustili vánoční koledy, pochutnali 
si na čaji a sušenkách a společně ozdobili a rozsvítili vánoční 
stromeček před obecním úřadem.

Letos nás ještě čeká vánoční čajovna a „předsilvestrovský 
pochod“ večerní osvětlenou obcí.

Jana Šandarová, knihovnice

Poplatky možno uhradit od 7. 1. 2019 na pokladně obecního 
úřadu, pondělí a středa: 8–12 a 17–19 hod. (vždy za přítomnosti 
p. účetní), bezhotovostně na účet č. 12223201/0100

Platba za odvádění odpadních vod: (v.s. 1+čp)
40,- Kč / m3

záloha: 700,- Kč / osoba / rok 
(úhrada stanovena do 15. 12. 2018)
vyúčtování: dle aktuální spotřeby (do 31. 3. 2019)

Platba za svoz komunálního odpadu: (v.s. 2+čp)
Poplatky za komunální odpad jsou upraveny podle Obecně 
závazné vyhlášky č.1/2015 o poplatku za komunální odpad 
a musí být uhrazeny do 31. 1. 2019 (po tomto termínu nebudou 
nádoby vyvezeny).
Je nezbytné osobně si vyzvednout známku na popelnici 
na obecním úřadě.
sběrná nádoba o objemu 120 l - 1x týden 1470,- Kč,
sběrná nádoba o objemu 120 l - 1x 14 dní 740,- Kč,
sběrná nádoba o objemu 80 l – 1x týden 1080,- Kč
přičemž je dáno, že: sběrná nádoba o objemu 80 l je určena pro 
osamělé osoby, jejichž jediným příjmem je starobní a/nebo 
invalidní důchod, případně jiná dávka sociální podpory.

Poplatek za psa: (v.s. 3+čp)
200,- Kč za každého psa

Platba za svoz bioodpadu: (v.s. 4+čp)
Cena poplatku za nádobu 120 l a 240 l svozy 1 x 14 dní ve 
vegetačním období březen až listopad (přesné datum bude 
svozovou firmou určeno).
sběrná nádoba o objemu 120 l - 400,- Kč, 
sběrná nádoba o objemu 240 l - 650,- Kč

Všechny poplatky jsou včetně DPH.

Poplatky pro rok 2019

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU



INZERCE

pid.litacka.cz  |  246 030 970

Lítejte svobodně po Praze 
a Středočeském kraji

Seznamte se s novinkami
regionálního dopravního systému

PID Lítačka
 

Jezdit po Praze a Středočeském kraji
nikdy nebylo tak jednoduché!

• Vyhledejte si jednoduše spojení veřejnou hromadnou 
dopravou v PID

• Plaťte za jízdenky bankovní kartou nebo pomocí 
Masterpass

• Můžete využít také při cestování vlaky PID 
a příměstskými autobusy PID

• Využívejte aplikaci nejen pro cesty v Praze, 
ale i ve Středočeském kraji 

• Sledujte platnost vaší jízdenky PID

• Přepošlete jízdenku PID rodině nebo svým přátelům

• Sledujte aktuální volná místa na parkovištích P+R

• Nakupujte jízdenky PID dopředu a aktivujte je, 
až budete potřebovat (1)

• Aplikace vám doporučí nejlevnější jízdné pro vaši trasu v PID

Všechny výhody
ve vašem telefonu 

Stáhněte si mobilní aplikaci PID LÍTAČKA
a nakupujte jízdenky PID přímo z mobilu 

Jezdím často
POŘIĎTE SI DLOUHODOBÝ KUPÓN PID 
(s platností 30 až 365 dní)

• Standardní karta Lítačka 

• In Karta ČD  

• Bezkontaktní bankovní karty Visa nebo Mastercard

• Papírové kupóny PID

Využijte nový e-shop pid.litacka.cz s možností pohodlného 
nákupu libovolného kupónu PID online bez nutnosti validace 
ve stanicích metra nebo zakupte kupón PID na stávajících 
kontaktních místech Dopravního podniku. 

Jezdím občas
POŘIĎTE SI KRÁTKODOBÉ JÍZDNÉ PID
(s platností až 3 dny)

• Zakoupení prostřednictvím nové mobilní aplikace PID 
Lítačka s možností nákupu všech druhů krátkodobých 
jízdenek PID a cestování nejen v Praze, ale i Středočeském 
kraji (platí ve všech pásmech PID)

• Zaplacení jízdného bezkontaktní bankovní kartou
ve vybraných tramvajích 

• Využití stávající papírové jízdenky 

• Využití SMS jízdenky (platí jen v pásmu P, neplatí v pásmech 
0, B a ve vnějších tarifních pásmech a ve vlakových spojích) 

NOVÉ MOŽNOSTI CESTOVÁNÍ 

Nová mobilní aplikace
PID Lítačka

Nový e-shop
pid.litacka.cz

Konec validátorů

In Karta
Českých drah

Bankovní karty
Visa/Mastercard

Slevy u vybraných
partnerů

(1) Nástup do vozidla PID je možný s aktivovanou a platnou jízdenkou 
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