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Úvod

Tato  kronika  je   první  oficiální  pamětní  knihou  obce  Předboj.  Neexistuje  žádný
pamětník toho, že by se psala oficiální obecní kronika a ani pátrání v oblastním archívu
nebylo úspěšné. Existují však pamětníci , kteří uvádějí, že vlastní, soukromou kroniku
psal náš spoluobčan pan Karel Zahajský. Tyto  záznamy se však po jeho smrti nenašly. 

Myšlenka  založit  obecní  kroniku  vznikla  v průběhu  roku  2008  a  první  svazek  této
kroniky  by  měl  stručně  nastínit  něco  málo  událostí  v  Česku  i  ve  světě  a  hlavně
zaznamenat   nejdůležitější  události  tohoto  roku  v obci.  Součástí  této  kroniky je  též
stručný výčet historických událostí, které se podařilo o obci zjistit. Shodou okolností je
rok 2008 jubilejní, neboť  první psaná zmínka o obci pochází  z r. 1253, tedy z doby
před 755 lety.

Významným je  rok 2008 pro obec i tím, že obci byl v tomto roce oficiálně přidělen
Parlamentem České republiky znak obce a prapor.  

Vedením kroniky byla pověřena členka obecního zastupitelstva Jitka Paděrová.
Rozhodnutí  o  založení  kroniky  a  jmenování  kronikáře  bylo  projednáno  a
odsouhlaseno obecním zastupitelstvem na zasedání obecního zastupitelstva obce
Předboj dne 8.12.2008. (příl. D9/2008)

Kronika  bude  vedena  elektronickou  formou  a  bude  publikována  na  oficiálních
internetových stránkách obce, tj.  www.predboj.cz.  Originál  bude uložen na obecním
úřadě. Kopie bude k náhlédnutí na obecním úřadě, vždy v předem dohodnutém termínu
za přítomnosti kronikáře. 

Nedílnou  část  kroniky  tvoří  přílohy.  Pro  lepší  orientaci  jsou  přílohy  rozděleny  na
fotografie a jiné dokumenty. Fotografie jsou označeny písmenem F, pořadovým číslem
a rokem. Ostatní  dokumenty písmenem D,  pořadovým číslem a rokem. Pokud jsou
přílohy v přímé souvislosti s textem je v textu uveden v závorce odkaz na tyto přílohy. 
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Životopis kroniká ře

Jmenuji se Jitka Paděrová, roz. Ostrýdová. Narodila jsem se 30.3.1948 v Praze a celý
svůj  život jsem prožila v obci Předboj, v domě čp. 84. Prvních 5 tříd základní školy
jsem  absolvovala  v Kojeticích,  zbytek  povinné  školní  docházky  jsem  absolvovala
v Základní  devítileté  škole  v Líbeznících.  V r.  1963 jsem ukončila  povinnou školní
docházku a pokračovala  jsem ve studiu na Střední  ekonomické škole v Praze, obor
zahraniční korespondence. Po absolvování této školy jsem začala pracovat v jednom
z podniků  zahraničního obchodu. Později  jsem pracovala ještě  u dalších dvou firem,
které se zabývaly rovněž zahraničním obchodem. Ke dni 31.12.2008 jsem odešla do
důchodu. Jsem vdaná a mám 2 dospělé dcery.

V  mládí  jsem  dělala  několik  let  knihovnici  v Místní  lidové  knihovně  a  byla  jsem
členkou kulturní komise MNV.  V současné době jsem členkou zastupitelstva obce.
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Historie obce 

Obec Předboj  se nachází  v archeologicky bohaté lokalitě  Středních Čech.  Na území
obce  nebyl  prováděn  systematický  archeologický  výzkum.  Nalezené  fragmenty
předhistorického  osídlení  pocházejí  z náhodných  nálezů  při  provádění  zemních  a
výkopových prací.

Jedná se o tyto fragmenty:
• Kultura lineární – kamenná sekera
• Kultura nordická – mohyla, hliněné korálky 
• Kultura šňůrová – hrob, nádoba, zvířecí kosti, keramika, sekery
• Kultura únětická – sekera se žlábkem 
• Kultura hradištní – hrob 

Původní  název  obce  byl  Přeboj,  někdy  též  Příboj.  Slovo  Přeboj  ve  staročeštině
znamenalo loupež. Obec patří  k nejstarším obcím ve středních Čechách. Vedla tudy
stará říšská cesta z Prahy  přes Sedlec na sever do Německa. 

První psaná zmínka o obci pochází z r. 1253, kdy král Václav I, věnoval ves klášteru sv.
Františka, řádu křižovníků s červenou hvězdou. Řád ji však počátkem 14. století ztratil a
poté přešla do světských rukou. Obec byla však již předtím majetkově rozdělena, část
obce r. 1257 užíval kustod kaple sv. Václava v bazilice sv. Víta. Z r. 1257 pochází též
další písemná zmínka o obci.  V tomto roce potvrdil král Přemysl Otakar II  kapitule
Pražské držení poplužních dvorů  v Předboji  a Lysolajích.  Později  užívali  ves drobní
šlechtici s přídomkem „z Předboje“. Prvními z nich jsou roku 1318 jmenováni zemané
Jan  a  Bohuslav.  Roku  1368  byla  obec  v majetku  Pavla z Jenštejna,  r.  1375  Peška
z Litožnic. Po roce 1380 držel obec pražský měšťan Henslin Freiberger a jeho ovdovělá
manželka Klára darovala ves, statek a tvrz benediktinkám z konventu u sv. Ducha na
Starém Městě pražském.

Počátkem husitské revoluce r.  1421 ovládli  Předboj Pražané, později  jen staroměští,
kteří obec dávali do správy svým spoluměšťanům. V r. 1425 prodal Jan z Lokte zdejší
dvůr  krejčímu Petru Smolíkovi a v r.  1433 si jej  do zemských desek nechal  připsat
Janek z Krajnice. Z té doby pochází též první zmínka o předbojské tvrzi, která vznikla
snad již ve 14. století. V polovině 15. století se zde vystřídalo ještě  několik držitelů
z řad drobné šlechty, později (není přesně známo kdy) se majetek vrátil benediktinkám
od sv. Ducha. Po r. 1589 byl však tento klášter zrušen a opuštěn a zbylé benediktinky
přešly ke klášteru sv. Jiří  na Pražském hradě,  který se stal vrchností.  Počátkem 17.
století prodal klášter ves Předboj měšťanu Jindřichu Krumpochovi a r. 1671 ji klášter
znovu koupil.  V době,  kdy  byla  ves  v majetku  svatojiřského  kláštera,  byla  spojena
s blízkými  Panenskými  Břežany.  Svatojiřský  konvent  byl  majitelem  břežanského
panství, ke kterému ves Předboj patřila, až do zrušení kláštera za panování  Josefa II.
koncem 18. století. Poté bylo panství břežanské přiděleno k matici náboženské  a pod
vrchní vedení c.k. České správy státních statků. Roku 1820 koupil panství břežanské
hrabě August  Ledebour-Wicheln. Od  roku 1823  vlastnil panství  hrabě Jan Somssisch,
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od kterého koupil  panství  roku 1828  hrabě  Mathias Friedrich von Riese-Stallburg.
Břežanské panství tvořily tenkrát vsi Panenské Břežany, Sedlec, Bořanovice, Čenkov,
Předboj,  Dolínek  a  Zálezlice.  Mathias  Friedrich  von  Riese-Stallburg   spojil  pod
společnou správu břežanské panství s panstvím vodolským (Odolena Voda, Vodochody
Dřínov, Bukol, Křivousy a část vsi Kolárovice) a panstvím chvatěrubským (Chvatěruby,
Máslovce  a  Kolárovice,  část  vsí  Hostín,  Postřižín,  Všestudy,  Vojkovice,  Zátvor,
Dušníky,  Přemyšlení  a Dolínek).  Na břežanském panství žilo v té době  kolem 1600
osob.

Paleontologické zajímavosti

V druhohorách,  v době  křídové,  se  snížila  krajina  českého  severovýchodu  až
k Litoměřicům,  do  této  sníženiny vniklo  od  severu  mělké  křídové  moře,  které  zde
zůstalo až do konce křídy a vytvořilo velký záliv. V místech, která byla zatopena, se
usazovaly mocné hlinitopísčité nánosy. Později moře ustoupilo a zanechalo souvrství.
Jedním z nich jsou Korycanské vrstvy, bohaté na zkameněliny. V minulosti zde bývaly
lomy na vápenec. Známý paleontolog A. Frič zde prováděl výzkumy a sběry, kterými
jsou obohaceny sbírky Národního muzea v Praze. Mezi ně patří i  zkamenělina (Pecten
acuminatus) nalezená v katastru obce Předboj,  jejíž stáří je odhadováno na 88 milionů
let. 
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Popis obce

Poloha obce
Obec  Předboj  se  nachází  na  okraji  Polabské  nížiny  v nadmořské  výšce  213  m,  je
součástí Středočeského kraje, okres Praha-východ. Ráz krajiny je rovinatý, na západě s
menšími  pahorky.  Za  jasného  počasí  jsou  vidět  na  obzoru  hory  Říp,  Milešovka,
Radobýl, Bezděz, Ještěd a Cecemín. Obcí neprochází důležité dopravní trasy, pouze při
východní hranici správního území obce, ca 1,2 km od obce se nachází silnice 1. třídy č.
I/9  Praha-Mělník-Česká  Lípa-Rumburk-státní  hranice  ČR/SRN.  Na  této  silnici  je
plánována výstavba obchvatu u obce Líbeznice. Délka obchvatu 2,534 m. Realizace je
plánována na období říjen 2008 – prosinec 2010. Předpokládané náklady 520 milionů
Kč.
Na silnici  1. třídy č.  I/9 několik metrů  za křižovatkou se silnicí 3. třídy č.  0086 od
Předboj  jsou umístěny v obou směrech zastávky autobusové linky č.  155712 Praha-
Mělník-Štětí. Autobusové zastávky se jmenují Předboj-rozcestí a  jsou  využívány jen
zřídka,  neboť  přímo  do  obce  zajíždí  autobusy  Pražské  integrované  dopravy.  Další
zastávkou směrem na Mělník na silnici I/9 je Předboj-Tůmovka. Zastávka se nachází u
areálu bývalé firmy „Včela Předboj a.s.“, která byla zpracovatelem medu. V současné
době jsou prostory využívány jako skladový areál firmy České přístavy, a.s., Praha a  v
minulých letech zde byla vybudována čerpací stanice. 

Zatímco skladový areál na Tůmovce v prostorách bývalé „Včely“  spadá do katastru
obce Předboj, obytné domy na Tůmovce patří ke katastru Kojetic.

V těsné blízkosti křižovatky silnice III/0086 se silnicí I/9 je areál firmy Roland, s.r.o.,
která nabízí kompletní lešenářské služby.  Za areálem této firmy je skládka výkopové
zeminy  vzniklé  při  budování  prodloužení  Metra  C.  Tato  skládka  se  nachází  na
soukromém pozemku a měla by být dokončena a zarovnána v r. 2009. Výška skládky by
se již neměla měnit, měly by následovat pouze finální úpravy a ozelenění skládky.

V bezprostřední blízkosti silnice I/9 vede železniční trať č. 070  Praha-Mělník-Všetaty.
Nejbližší železniční stanice je v sousedních Kojeticích.

Obce,  se   kterými  Předboj  sousedí  jsou  Kojetice,  Zlonín,  Bašť,  Panenské  Břežany,
Veliká Ves a  Horňátky.  Nejbližšími městy jsou Neratovice a Odolena Voda. Další
města v okolí jsou Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mělník, Kostelec n/L, Kralupy
n/Vlt. a hl. město Praha. 

Rozloha obce
Celková rozloha obce činí 407 ha. (plán katastru-příloha D2/2008)
Z celkové rozlohy obce činí  
331 ha orná  půda 
  10 ha zahrady   
    2 ha trvalé trávní porosty 
  11 ha lesní půda 
    5 ha vodní plochy 
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10 ha zastavěné plochy 
 38 ha ostatní plochy 
  
Nadmořská výška obce 213 m.
Zeměpisná šířka 50°13´49“
Zeměpisná délka 14°28´41“
 
Přibližná vzdálenost a poloha sousedních vesnic a nejbližších měst:

Sousední vesnice:
Kojetice                                      2,9 km  SV
Zlonín                                         3,6 km  JV                       
Bašť                                            2,7 km  J
Panenské Břežany                       3,2 km  JZ
Veliká Ves                                  2,8 km  SZ
Horňátky   (Neratovice)              2,8 km  S
 
Nejbližší města:
Neratovice                                   5,7 km  S
Mělník                                       17,4 km  S
Kostelec n/L                                8,4 km  V
Brandýs n/L-St. Boleslav          16,9 km  JV
Odolena Voda                              6,5 km  SZ
Kralupy n/Vlt.                            15,0 km  Z   
Hl. m. Praha                               16,0 km  J  

Obchody a  možnosti nakupování 
V budově  obecního  úřadu  byla  vyčleněna  místnost,  která  byla  před  několika  lety
přebudována  na  prodejnu.  V současné  době  je  zde  malá  samoobsluha  s názvem
„Potraviny Předboj“, kde se prodává smíšené zboží, tj. kromě potravin také denní tisk,
časopisy, ovoce a zelenina, různé drobné výrobky pro použití v domácnosti.

Větší  nákupy  uskutečňují  občané  Předboj  v blízkých  Neratovicích,  kde  je  několik
supermarketů, jako Tesco, Penny Market, Plus, Lidl  a různé specializované obchody
nebo v Praze,  nejčastěji v nákupních centrech  Čakovice a Letňany (Globus a Tesco).

Pohostinská  zařízení
V obci jsou dvě pohostinská zařízení. „Restaurace u Svobodů“ se nachází vedle parku,
v místech,  kde  byla  v minulosti  sokolovna  a  hospoda „U  Širců“.  V  Restauraci  U
Svobodů se vaří obědy a večeře, čepuje se zde pivo a prodávají se zde alkoholické i
nealkoholické  nápoje.  V létě  je  zde  příjemné  posezení  venku  pod  slunečníky.
V restauraci se konají často svatební hostiny a  různé rodinné oslavy. Svatební hostiny
zde pořádají nejen občané Předboj, ale  i lidé z okolních obcí. 
Občas zde hrají různé hudební skupiny k poslechu i k tanci. 
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Druhé  pohostinské  zařízení  je  "Restaurace  na  hřišti“,  která  vznikla  rozšířením  a
přebudováním fotbalových kabin. Zde se pravidelně nevaří, ale jsou zde k dostání různé
chuťovky.  Čepuje se zde pivo a prodávají se zde alkoholické i nealkoholické nápoje.
Také zde je možné posezení venku na terase pod slunečníky a je možné  zde uspořádat
různé rodinné oslavy a setkání.

Pošta a telefon
Pošta příslušná pro obec Předboj je v Kojeticích, pošt. směrovací č. je 250 72.
Je možné předplatit si zde denní tisk a časopisy, které jsou rozváženy každý den ráno,
později  během  dopoledne  se  roznáší  poštovní  zásilky.  V obci  v ulici  Na  Vršku  je
umístěna  poštovní  schránka,  vedle  poštovní  schránky  je  umístěn  veřejný  telefonní
automat. 

Obec  Předboj  patří  pod telefonní  obvod Středočeský  kraj.  Národní  směrovací  číslo
platné pro naši část Středočeského kraje je 31, čísla v naší obci začínají  číslem 315. 

Služby
V obci bylo v r. 2007 otevřeno kadeřnictví Jany Kršmaru.

Vzhled obce

Stručný popis obce
Obec Předboj, dříve malá vesnička s počtem obyvatel kolem 300 se v posledních letech
značně  rozrostla.  Starou  zástavbu tvoří  z větší  části  pěkně  upravené  rodinné domy.
Nová zástavba vyrostla hned v několika lokalitách. První z nich byla lokalita Na Jaroši,
kde bylo na obecním pozemku vytyčeno 38 stavebních parcel. Tato lokalita je již z větší
části zastavěná. Později byly do územního plánu obce zařazeny další lokality různých
majitelů a nová zástavba stále pokračuje v souladu se schváleným územním plánem.
Díky  regulativům,  které  obec  stanovila  pro  novou  zástavbu  nebyl  doposud  nijak
významně  dotčen  celkový  ráz  obce  a  nová  zástavba  ve  všech  lokalitách,  které  se
nacházejí na různých místech obce velmi dobře zapadá do celkového vzhledu obce.
V současné době je v obci 236 staveb.

Za střed obce byla vždy považována náves, dnes ulice Na Vršku, kde býval obchod s
pultovým prodejem a  vedle byla později postavena samoobsluha patřící Jednotě. Dnes
sídlí v této budově  polygrafická firma PR Print. O kousek dál po silnici směrem na
Panenské Břežany je po pravé straně budova Obecního úřadu. V sousedním domě č. 61
bývala na přelomu 50. a 60 let min.st. hospoda, druhá hospoda byla až do 90. let min.st.
v ulici U Rybníčka. Tato hospoda byla součástí Kulturního domu, kde byl i sál a  kde se
konaly taneční zábavy a jiné akce. Sál sloužil dlouho též jako tělocvična. Dnes  zde sídlí
firma TyPa mailing s.r.o. V ulici Ke Tvrzi, kousek za parkem se nachází budova dřívější
požární zbrojnice, která slouží dnes jako budova technických služeb obecního úřadu.
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Komunikace
Obcí prochází okresní silnice 3. třídy č. III/0086 od Panenských Břežan k rozcestí u
kapličky a dále rovně k hlavní silnici na Prahu č. I/9 a silnice 3. třídy č. III/0095 od
kapličky směrem na Kojetice, na křižovatku se silnicí I/9. Okresní silnice vedoucí od
rozcestí u Restaurace U Svobodů směrem na Velikou Ves má číslo III/24213. Okresní
silnice jsou v poměrně  dobrém stavu. V minulých dvou letech byl  v obci vybudován
chodník  podél   ulice  Velkoveská,  Hlavní  a  Kojetická).  V  plánu  jsou  další  etapy
výstavby chodníku. 

Silnice vedoucí na Bašť od křižovatky okresní silnice č. III/0086 s ulicí Bašťeckou je
místní  komunikace.  Zhruba  polovina  patří  do  katastru  obce  Předboj,  zbytek  leží  v
katastru obce Bašť.

V minulých několika letech byly opraveny některé místní komunikace ve staré zástavbě

a  podél těchto komunikací byly položeny obrubníky. Rovněž ve všech lokalitách nové
zástavby jsou  vždy před započetím stavby vybudovány nové komunikace s obrubníky 
po stranách. Komuminkace v nových lokalitách buduje vždy investor.   

Rybníky a potoky
Obcí  protéká  Kojetický  potok,  který  patří  k povodí  Labe.  Pramení  v Panenských
Břežanech  a  protéká  všemi  rybníky  v Předboji.  Dominantou  obce  je  rybník  zvaný
Velký,  který se nachází u silnice směrem na Bašť  a jeho rozloha je 3,79 ha. Podle
historických map vznikl rybník kolem r. 1800. Potok protéká dalšími rybníky s názvy
Pražský, Na Parkáni a Na Valech. Další rybník s názvem Malý byl před lety částečně
zavezen  a  vznikl  z něho  prakticky  potok  s porostem  rákosí.  Potok  pokračuje  za
můstkem kolem čističky odpadních vod směrem k hlavní silnici na Prahu kolem území
určeného k další nové zástavbě. Potok protéká dále sousedními Kojeticemi a pokračuje
do Neratovic, kde se vlévá do Labe. 

V  obci  jsou  2  obecní  studny.   Jedna  u  bývalého  rybníka  Malý,  nedaleko  čistírny
odpadních  vod naproti  bývalému Kulturnímu domu.  Tato studna v  době,  kdy obec
neměla ještě vodovod sloužila v dobách sucha jako zásobárna pitné vody pro velkou
část  obce.  Studna  nikdy  nevyschla.  Druhá  studna  je  v parku  poblíž  restaurace  „U
Svobodů“. V obci bývala ještě třetí obecní studna u bývalé prádelny.  Tato studna je
však v současné době součástí soukroméno pozemku.

Pamětihodnosti
Při  vjezdu do obce směrem od Prahy stojí  výklenková  kaplička pocházející  z doby
kolem roku 1800. V parku je Husův pomník z r. 1915 a památník obětem 2. světové
války, zbudovaný na památku občanů obce Karla Chlady a Václava Urbana, kteří našli
smrt v 2. světové válce v koncentračním táboře.
Dále je v parku zvonička a křížek. Zvonička je bez zvonu, který byl odcizen. 
Jak bylo zmíněno v kapitole o historii  obce, vznikla v místech, kde sídlí  v současné
době firma Horizont, spol. s r.o., snad někdy ve 14. století,  tvrz. Tvrz byla majiteli 
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využívána  jako  rezidenční,  zřejmě  až  do  16.  století.  Šlo  o  věžovou  stavbu,  tvaru
nepravidelného čtyřúhelníku. Tvrz prošla dlouhým vývojem a v  r. 1433 byla vypálena.

Přírodní poměry

Podnebí a počasí 
Území regionu, jehož součástí je i obec Předboj, leží v teplé oblasti Středních Čech, kde
je  dlouhé teplé léto, s průměrnou teplotou v červenci 18 až 19 °C. Zima bývá  zpravidla
krátká, mírně teplá, s lednovým průměrem ne nižším než -2°C, suchá až velmi suchá.
Také v létě jsou srážky malé, po 90 až 100 dnů jsou srážky v létě menší než 1 mm,
někdy zcela žádné. Na malé množství srážek má vliv tzv. dešťový stín za vrcholem
kopce Ládví u Ďáblic, který zdvihá nebo rozráží dešťové mraky  při západním proudění
větrů. 

Rostlinstvo
Rostlinstvo  v našem regionu  představují  dvě  skupiny  vegetace:  jednak  rotliny  lesů,
strání, úhorů a rumišť, jednak rostliny pěstované zemědělsky na polích a v zahradách či
v ovocných sadech. Les v naší obci není, ale je zde několik drobných lesíků a remízků.
Tomu, který je nejblíže obci a těsně sousedí s novou zástavbou na Jaroši, se říká Prutník
a dříve zde hojně rosly jívy, jejichž květům se říká lidově „kočičky“. Dnes jich zde roste
již méně. K nejčastějším dřevinám, rostoucím v obci patří lípy, akáty, břízy a  kolem
Velkého rybíka také vrby.

Kromě těchto nejčastěji zastoupených stromů, rostou zde však i další  listnaté stromy,
z jehličnanů jsou zastoupeny především smrky a borovice.

Na stráních a skalkách rostou nejvíce šípky, černý bez a jiné keře, různé druhy travin,
kopřivy, bodláky a drobná kvítka jako mateřídouška, podběl, mochna, jitrocel apod. Na
jaře  roste  téměře  všude  smetánka  lékařská,  obecně  zvaná  pampeliška.  Na  hladině
rybníků roste rákos.

K zajímavostem v obci  patří  výskyt  rostlin  křivatec  český  a  bělozářka  liliová.  Obě
rostliny jsou chráněným druhem.

Na polích se pěstuje obilí,  brambory, řepa, kukuřice. V poslední době také slunečnice a
hojně  řepka olejka.  V užitkových  zahradách se pěstuje zelenina a  ovoce.  Nejčastěji
pěstovanými  druhy  zeleniny  jsou:  salát,  kedlubny,  cibule,  česnek,  rajská  jablíčka,
okurky a papriky.  Často se pěstují jahody, angrešt, rybíz. Z ovocných stromů hlavně
jabloně,  hrušně,  třešně  a  višně,  švestky,  slívy,  meruňky,  broskve  a  ořešáky.  Od
vysazování ovocných stromů do alejí podél cest se v poslední době ustupuje vzhledem
k vzrůstu motorizmu a zamoření okolí výfukovými plyny.

Vzhledem k tomu,  že  v současné  době  je  v obchodech  k dostání  celoročně  dostatek
ovoce i zeleniny, ustupují stále častěji užitkové zahrady zahradám okrasným. 
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V okrasných zahradách se používají různé druhy okrasných keřů, stromů i jehličnanů.
Velmi oblíbené jsou v poslední době thuje, zvláště rychlerostoucí, které slouží často 
jako živé ploty.  V okrasných zahradách se pěstují dále různé druhy květin, trvalek i
jednoletých druhů. V oblibě zůstávají i růže.

Zvířena
V polích je možné vidět nejčastěji bažanty a zajíce, někdy i srny. Jinak se zde vyskytují
ježci, potkani, krysy a v rybnících kromě  ryb také žáby. Z drobných ptáků  je možné
jmenovat mimo jiné zvláště hrdličky, kosy, špačky, sýkorky a vrabce.

Obyvatelstvo

Obyvatelé evidovaní v obci k 31.12.2008:  celkem  543    muži 262    ženy 281

Z toho děti do 15 let:                                           „       123        „      60       „      63 

Z toho občané 15 – 60 let:                                   „       301        „    147       „   154

Z toho občané nad 60 let                                     „         89        „      36       „     53

Z toho občané cizí státní příslušnosti                  „         30        „      19       „     11

Průměrný věk:  36 let   

Politický a veřejný život v obci

Předboj je obec I. stupně se samostatnou působností tzv. samosprávou. V čele obce 
stojí obecní zastupitelstvo složené ze 7 zastupitelů.

Obec je součástí Středočeského kraje, okres Praha-východ.

Pro obec jsou příslušné tyto úřady:
Pověřená obec (tj. obec II. stupně) - Odolena Voda.
Obec  s rozšířenou  působností  (tj.  obec  III.  stupně)  -   Brandýs  nad  Labem-Stará
Boleslav.

Další správní úřady s působností pro obec Předboj – viz příloha D11/2008

Historicky přísluší obec Předboj k římskokatolické  farnosti Kojetické. V Kojeticích je
farní  kostel  sv.  Víta,  kde  se  konají  bohoslužby.  Fara  však  není  obsazována  a
k vykonávání náboženských obřadů dojíždí do Kojetic faráři z okolních farních úřadů.
Za vsí je hřbitov, kam jsou kromě  občanů  Kojetic pohřbíváni též občané z Předboj,
Zlonína a Byškovic. Původní hřbitov u kostela na návsi byl před mnoha lety zrušen.

V souvislosti s příslušností ke kostelu sv. Víta v Kojeticích slaví se v Předboji, stejně
jako v Kojeticích,  pouť a to  v neděli, která je  blíže svátku Víta, který je dle kalendáře
15.6. To znamená, že pouť se drží někdy o víkendu před 15.6., někdy až následující
víkend.
Posvícení se slaví v obci Předboj na sv. Václava, tj. 28.9. Opět v neděli, která je blíže
tomuto datu.
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Kontaktní údaje Obecního úřadu: 
Adresa:     Hlavní 18, Předboj, 250 72 p. Kojetice
Telefon:    315 682 901
Fax:          315 682 901
E-mail:      podatelna@predboj              
                  starosta@predboj 
                  mistostarosta@predboj

Úřední hodiny:  Po 8-12 hod.  17-19 hod. 
                          St  8-12 hod.  17-19 hod. 

Obecní zastupitelstvo:

Současné obecní zastupitelstvo bylo zvoleno v komunálních volbách, které se
konaly 20.-21.10.2006. 

Seznam kandidátů:

Sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj obce: 
Bašta Antonín 
Polák Petr
Potůček David
Vignát Mimochodský Robert
Vrábel Jaroslav 
Vráblová Hana

Sdružení nezávislých kandidátů: 
Kršmaru Milan
Paděrová Jitka 
Petrů Jiřina 
Příšovská Pavla
Vondráčková Jaroslava
Voves Petr

Výsledky voleb:

Zvolení zastupitelé

Sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj obce:
Vignát Mimochodský Robert    počet hlasů 115
Vrábel Jaroslav                                             112
Ing. Potůček David                                       108
Náhradník: Antonín Bašta
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Sdružení nezávislých kandidátů:
Ing. Voves Petr                          počet hlasů  154
Paděrová Jitka                                                124
Vondráčková Jaroslava                                  105
Příšovská Pavla                                              123 
Náhradník: Milan Kršmaru 

Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva dne 30.10.2006 bylo dohodnuto
toto rozdělení funkcí:

Pavla Příšovská                         - starostka obce
Jaroslava Vondráčková             - místostarostka obce
Ing. Petr Voves                         - člen zastupitelstva (stavební a zemědělská komise)
Ing. David Potůček                   - člen zastupitelstva (revizní výbor a správce počítačové
                                                          sítě)
Robert Vignát Mimochodský   - člen zastupitelstva (komise veřejného pořádku)
Jaroslav Vrábel                         - člen zastupitelstva (komise vodního a lesního
                                                          hospodářství)
Jitka Paděrová                           - členka zastupitelstva (kontrolní výbor, sociální komise a
                                                          doprava)

Usnesením  obecního  zastupitelstva  ze  zasedání  konaného  dne  13.11.2006  byla
upřesněna náplň činnosti jednotlivých zastupitelů takto: (příl. D4/2008)

Starosta:                      Pavla Příšovská
- zastupuje obec navenek a plní úkoly stanovené Zákonem o 
obcích  (č.  128/2000  Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů),
vyhotovuje a schvaluje místní vyhlášky,  vyhotovuje a schvaluje
smlouvy,  jedná  s občany  a  organizacemi,  odpovídá  za
informování veřejnosti o činnosti obce

  
1. místostarosta:         Jaroslava Vondráčková
                                   - vede evidenci obyvatelstva a poštu, objednává opravu veřejného 
                                    osvětlení a světelné výzdoby, řídí a zadává úkoly zaměstnancům  
                                    OÚ, spolupracuje se starostou na tvorbě místních vyhlášek, 
                                    zastupuje v plném rozsahu starostu

2. místostarosta:          Ing. Petr Voves
                                    - zajišťuje práce spojené s investiční výstavbou obce (výběrová 
                                    řízení projektových prací, výběrová řízení dodavatelskýh firem, 
                                    kolaudace investičních akcí),  odsouhlasuje individuální stavby 
                                    na katasru obce, povoluje drobné stavby

Kontrolní výbor:         Ing. David Potůček
                                    -  kontroluje činnosti zastupitelstva
                                    -  spravuje IT vybavení OÚ a webové stránky OÚ
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Finanční výbor:          Jitka Paděrová
                                    -  kontroluje hospodaření obce
                                    - v sociální oblasti jedná s občany na úsek soc. a zdrav. potřeb,
                                    předává gratulace k jubileu a narození dítěte
                                    - v dopravní oblasti přijímá a zpracovává náměty od občanů
                                    týkající se změn v dopravě a projednává je s dopravními
                                    společnostmi

Komise vodního 
a lesního hospodářství:   JaroslavVrábel
                                       - spolupracuje s místním rybářským spolkem v oblasti rybníka 
                                      „Velký“ včetně Kojetického potoka, spolupracuje na převodech 
                                       lesních pozemků do vlastnictví obce a zajišťuje následnou
                                       údržbu těchto lesních pozemků

   - připravuje zasedací místnost na jednání a případné akce 
        

Veřejný pořádek:           Robert Vignát Mimochodský
   - odpovídá za pořádek v obci (čistotu veřejných prostranství, 

                                       pobíhání psů, dodržování klidu apod.), projednává příp. trestní  
                                       přestupky
                                        

Zaměstnanci OÚ
Jana Šandarová    - účetní, knihovnice
Eva Pecková        - uklízečka
Milan Štoural       - správce obecního majetku
Jaroslav Vacek     - pomocník, uklizeč

Spolky

1/  TJ Sokol Předboj 
První tělovýchovný spolek v obci  byl  založen v r.  1926 pod názvem DTJ (Dělnická
tělocvičná jednota) a prvním předsedou byl pan Václav Urban, který během okupace
zahynul   v koncentračním táboře a jehož jméno je uvedeno na pomníku obětem 2.
světové války  v parku.  Fotbalový oddíl se v té době jmenoval "Rudá hvězda Předboj".
Název TJ Sokol Předboj je používán od r. 1945. 

Od  svého  založení  v r.  1926  měl  tělovýchovný  spolek  v užívání  fotbalové  hřiště  a
kabiny,  které byly ve vlastnictví obce. Původní kabiny vyhořely koncem 2. světové
války, nové byly vybudovány v Akci Z až v r. 1966. O rok dříve v r. 1965  věnovalo
místní JZD Sokolu nepoužívaný teletník, který byl  přebudován na tělocvičnu. Do té
doby byl  jako  tělocvična  využíván  taneční  sál  kulturního  domu,  dříve  hospody „U
Kubašků“. Sem chodily cvičit hlavně děti a ženy. K dispozici zde bylo kromě žíněnek i
jiné tělocvičné nářadí jako kůň, koza, švédská bedna, bradla a pod. Toto nářadí bylo
později přemístěno do nové tělocvičny. Do nové tělocvičny chodily cvičit hlavně děti a 
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ženy, které zde nacvičily spartakiádní skladby pro spartakiádu v r. 1975, 1980 a 1985.
V roce 1980 se v tělocvičně nacvičovala také skladba pro rodiče a děti.  Na Strahově
cvičily ženy v r. 1980 a 1985, v r. 1980 se zúčastnili cvičení  na Strahově také rodiče a
děti.   
Nová  tělocvična byla  v r.  1999 tehdejším vedením fotbalového klubu přes  protesty
ostatních členů Sokola prodána. Dnes se v jejích prostorách nalézá polygrafická firma
PR Print, s.r.o.  
Fotbalový klub Sokola Předboj využívá dnes ke své činnosti hřiště a kabiny. Koncem
80. let min. století byla vybudována u kabin  klubovna, která byla o několik let později
rozšířena do dnešní podoby. Byly vybudovány sprchy s toaletami a v prostorách kabin
byla otevřena restaurace. Na terase před restaurací byl vybudován krb s udírnou a vedle
restaurace  bylo  zřízeno  malé  dětské  hřiště  s pískovištěm  a  skluzavkou.  Obec
vybudovala vedle fotbalového hřiště ještě hřiště na tenis a jiné míčové hry.
V r. 2007 bylo na opačném konci fotbalového hřiště vybudováno hřiště na pétanque,
kde jsou pořádány turnaje v této hře. 

Již několik let se na hřišti konají též mezinárodní turnaje ve frisbee, nohejbalu a fotbale.
V současné době má TJ Sokol Předboj 2 oddíly: Fotbal a Sportuj s námi 

2/ Rybářský spolek
Rybářský spolek vznikl v r. 2003 a má v pronájmu rybník Velký,  který je v majetku
obce. Smlouva o pronájmu rybníka Rybářskému spolku byla podepsána 8.2.2006, krátce
poté, co se obec stala majitelem rybníka. Na rybníce dlouhá léta hospodařila místní
organizace ČRS (Českého rybářského svazu) Neratovice. Obec, po vypovězení nájemní
smlouvy místní organizaci  ČRS Neratovice, provedla nákladnou revitalizaci rybníka.
Rybník byl  odbahněn a byla opravena hráz.

Rybářský spolek, který má v současné době   92  členů, se stará o údržbu rybníka a
okolí. Rybník je v letních měsících využíván veřejností ze širokého okolí ke koupání,  v
zimě se na rybníku bruslí.

Významní rodáci a obyvatelé obce:

K významným osobnostem obce patří:

Rodáci:
Josef Nepomucký (1897-1972) – v letech 1951-1953 ministr zemědělství
Jan Bureš (1919-1989)              - středoškolský pedagog a odborný publicista
                                                     V 60. letech min. st. byl ředitelem Střední ekonomické
                                                     školy v Praze 1, Dušní ul.

Významné osobnosti:
Marie Tumlířová, roz. Kuklová (1889-1973) – agronomka a zemědělská publicistka,
                                                    v letech 1934-1939 poslankyně Národního shromáždění
                                                    za agrární stranu, v letech 1951-1957 zemědělská 
                                                    redaktorka stanice Svobodná Evropa.
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Bohuslav Tumlíř (1896-1982)  - statistik, působil v 50.-60. letech min.stol. jako 
                                                    statistický expert FAO (organizace OSN pro výživu a 
                                                    zemědělství).

Manželé Tumlířovi byli před 2. světovou válkou nájemci statku (dnešní Horizont) a v
roce 1948 emigrovali.

Kultura
V obci je obecní knihovna. Je umístěna v budově obecního úřadu a ke konci roku 2008
bylo v knihovně evidováno 2351 svazků a 25 čtenářů.

Půjčování knih má v obci dlouhou tradici. Některé svazky byly evidovány v knihovně
pravděpodobně již v první republice. Knihovna bývala umístěna v budově tehdejšího
Místního  národního  výboru  (nyní  OÚ)  vedle  ordinace  praktického  lékaře,  který
docházel do obce 1x týdně. Po dobu stavebních úprav  těchto prostor byla knihovna 
přemístěna do Kulturního domu. V 70. letech m.st. se vrátila do původních prostorů.
Během další rekonstrukce byla pak přemístěna do tělocvičny TJ Sokol. Po dokončení
oprav celé budovy  byla knihovna umístěna v nové části obecního úřadu naproti dnešní
prodejně potravin. 

Na postu knihovníka se vystřídalo několik místních občanů, např. Vlasta Vondráčková, 
Václav  Kučera,  Jitka  Paděrová,  Libuše  Jančarová,  Dalibor  Vondráček,  Jindřiška
Hrašková a další.

V současné době je knihovnicí paní Jana Šandarová.
Otvírací hodiny knihovny:  středa  15.00-17.00 hod., tj. celkem 2 hodiny týdně

Celková plocha knihovny je 32 m2
Počet studijních míst 2.

K 31.12.2007 byl  pro veřejnost  zpřistupněn Internet.  Počítač  je  umístěn v zasedací
místnosti OÚ. K dispozici veřejnosti je v úředních hodinách OÚ. 

Školství
V obci není zatím škola ani mateřská škola. S výstavbou mateřské školy je počítáno
v nejbližší době v lokalitě Nová čtvrť,  v místech, kde se říká U kůlen. Ve výhledu je též
výstavba základní školy v téže lokalitě.

Nejbližší  školy  jsou  v Kojeticích  a  Líbeznicích.  V Kojeticích  je  Základní  škola
(malotřídní škola pro 1. stupeň základního školství), v Líbeznicích je Základní škola 1.
až 9. ročník. Obec Předboj  má, v souladu  se zákonem,  uzavřenou dohodu o spádovém
obvodu se Základní  školou v Líbeznicích.  Tato dohoda v  praxi  znamená povinnost
Základní školy v Líbeznicích přijímat ke studiu všechny děti  plnící povinnou školní
docházku, které  mají  trvalý pobyt v Předboji.  
Do školy dojíždějí děti autobusem. 

V budově školy v Kojeticích je též mateřská škola, se kterou uzavřela obec Předboj v
roce 2008 smlouvu, dle které garantuje Mateřská škola Kojetice od září 2008 celkem 15
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míst pro děti z Předboje, bez rozdílu věku dítěte. Podmínkou je, aby alespoň jeden z
rodičů dítěte byl hlášen k trvalému pobytu v Předboji.

Sport
Jak bylo již zmíněno výše pod heslem „Spolky“  je v obci fotbalové hřiště. Hřiště se
nachází na kraji obce směrem na Kojetice po levé straně silnice III/0095. U fotbalového
hřiště bylo před několika lety vybudováno menší  hřiště na tenis a jiné míčové hry, malé
dětské hřiště s pískovištěm a skluzavkou  a v zadní části areálu bylo vybudováno hřiště
na pétanque. Na hřišti jsou kabiny pro fotbalisty a restaurace.
Hřiště je ze západní a severní strany lemováno lesíkem převážně z listnatých stromů,
který byl vysázen po roce 1945.

Na pozemku za obecním úřadem byla v roce 2007 vybudována klidová zóna s dětskými
hracími prvky.  Byly zde umístěny kromě pískovistě také skluzavky, houpačky,  různé
prolézačky a lavičky. Náklady na vybudování činily K č 116.793,- .

Zdravotnictví
Ke konci roku 2008  nebylo v obci  zdravotní středisko ani jiné zdravotní nebo sociální
zařízení.

Většina občanů využívá zdravotní středisko v Líbeznicích, kde ordinují 2 lékařky pro
dospělé, 2 dětské lékařky a zubní lékařka. V Líbeznicích je také nejbližší lékárna. Další
nejčastěji využívané lékárny jsou v Neratovicích a v Praze. 
K odborným lékařům jsou občané odesíláni  nejčastěji  do Neratovic  nebo do Prahy.
Nejbližší nemocnice jsou v Neratovicích, Brandýse n/L-Staré Boleslavi nebo v Praze.
Vzhledem k zrušení  spádovosti  obvodů  mají  občané  obce  možnost  volného  výběru
lékaře a zdravotního zařízení. 

Nakládání s odpady
Každá domácnost v obci musí mít v souladu se zákonem popelnici. V současné době se
používají plastové nádoby o obsahu 120 l a jejich vyvážení zajišťuje již několik let
firma  A.S.A.  Praha,  spol.s  r.o.   Každá  domácnost  má možnost  zvolit  si  četnost
vyvážení. A sice odvoz 1x za týden, 1x za 14 dní nebo 1x za měsíc.

Po zaplacení poplatku na OÚ jsou občanům vydávány samolepící známky, které se lepí
na popelnice. Známky se liší barvou dle četnosti vyvážení.
Ceny se pro každý jednotlivý rok určují tak, že firma A.S.A., s.r.o. sdělí částku, kterou
požaduje  od  obce  za  svoz  odpadu  a  obec  požaduje  tuto  částku  s  drobným
zaokrouhlením od občanů. Takto vzniklý drobný přeplatek se používá na úhradu části
nákladů za  svoz velkoobjemového odpadu.  

Kromě  popelnic  v jednotlivých  domácnostech  jsou  v obci  rozmístěny kontejnery  na
tříděný odpad. Jedná se o kontejnery na plasty, papír, nápojové kartony, bílé a barevné
sklo. V současné době jsou kontejnery na 3 místech v obci. Kontejnery na plast a papír
jsou pravidelně vyváženy. Odvoz kontejnerů na nápojové kartony a sklo se objednává
po naplnění kontejnerů. 
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Čtyřikrát do roka jsou přistavovány firmou A.S.A., s.r.o. kontejnery na velkoobjemový
odpad. Sem patří odpad větších rozměrů, který se nevejde do popelnic. Tento kontejner
je přistavován vždy na 3 dny. První den je přistaven a druhý den je vždy po naplnění
odvezen, znovu přistaven a ponechán na místě do třetího dne.

V obci není sběrný dvůr, proto pravidelně 2x v roce přijíždí do obce auto společnosti
A.S.A., s.r.o. a přijímá od občanů nebezpečný odpad, tj. :

• Zářivky a výbojky
• Autobaterie a monočlánky
• Vyjeté oleje a použité olejové filtry, včetně obalů
• Použité fritovací oleje
• Barvy a laky, včetně obalů
• Kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie
• Nádobky od sprejů
• Staré a nepotřebné léky
• v rámci zpětného odběru elektrozařízení i televize, lednice a jiné objemné

elektrospotřebiče

Nově byl umístěn v budově obecního úřadu umělohmotný box fy Retela na odkládání
malých elektrospotřebičů,  do kterého je možno umístit vždy v úředních hodinách:

• veškerá zařízení s max. rozměry 30x30x20 cm, které fungují na elektřinu nebo
na baterie

• samostatné kabely, konektory atd.
• baterie

Svoz nebezpečného odpadu organizuje obec a náklady jsou hrazeny z prostředků obce,
stejně jako náklady za odvoz tříděného odpadu.

Doprava
Dopravní obslužnost je organizována firmou ROPID (Regionální organizátor pražské
integrované  dopravy).  Dopravu  na všech linkách zajišťuje  ČSAD Střední  Čechy se
sídlem v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi. Do obce jezdí tyto linky PID (pražské
integrované dopravy):
368 – Praha,Ládví - Předboj
416 – Předboj/Zlonín-Líbeznice
418 – Libiš-Odolená Voda 

Dopravní obslužnost je rozdělena na základní dopravní obslužnost, která zahrnuje spoje
určené k přepravě cestujících do škol a do práce, tj. ve špičkách pracovního dne. Tyto 
spoje jsou dotovány  Krajským úřadem Středočeského kraje. Případné ztráty na těchto
spojích  hradí dopravcům z větší části Krajský úřad. 

Ostatní dopravní obslužnost zahrnuje ostatní spoje, tj. především večerní spoje a  spoje
v sobotu a v neděli. Na ztrátách dopravní společnosti u těchto spojů se podílejí obce.
Výsledná částka ztráty je rozúčtována mezi jednotlivé zúčastněné obce. 
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Je možné využívat  též  autobusové linky Praha-Mělník-Štětí  č.  155712, ze zastávky
Předboj-rozcestí na křižovatce okresní silnice III. třídy č. 0086 a silnicí I. třídy č. 9.

Elektrifikace a plynofikace - vytápění 
Vzhledem  k tomu,  že  v obci  není  zaveden  plyn,  je  elektřina  využívána  v mnoha
domácnostech  i  k vytápění.  To  bylo  občanům  umožněno  posílením  transformátorů
v obci, které organizovala  před lety obec ve spolupráci s elektrorozvodnými závody.
Část domácností zůstává stále u vytápění tuhými palivy (uhlí a dřevo), část domácností 
kombinuje oba zmíněné způsoby vytápění a některé domácnosti používají k vytápění
propan-butan, který skladují ve velkoobjemových zásobnících.   

Vodovod  
Výstavba vodovodu v obci byla započata začátkem 90. let min. stol., trvala několik let a
v současné době pokrývá vodovodní síť celou obec. Většina domů ve staré zástavbě má
i vlastní studnu. Voda ze studní je používána většinou jen na zalévání zahrad. Voda ze
studní i z vodovodu je značně tvrdá a vodní kámen se usazuje ve spotřebičích.
Celková délka vodovodních řadů: 7,83 km – trubní materiál plast.

Počet vodovodních přípojek 237.
Vlastníkem vodovodu je obec Předboj

Provozovatelem vodovodu jsou Středočeské vodárny a.s., Kladno, člen skupiny Veolia
voda.  

Kanalizace
V  obci  byla  vybudována  tlaková  kanalizace.  Výstavba započala  v r.  2000  a
v současnosti pokrývá kanalizační síť téměř celou obec. Čistírna odpadních vod (ČOV)
byla  vybudována  na břehu Kojetického potoka na pozemku za bývalým  Kulturním
domem . Vzhledem k nové zástavbě  musela být  čístírna odpadních vod již jedenkrát
rozšířena a kvůli  další plánované zástavbě je v plánu  další rozšíření.   
Vlastníkem kanalizace i čistírny odpadních vod je obec Předboj.
Celková délka kanalizační stoky: 6,64 km.

Za  používání  kanalizace  platí  občané  roční  jednorázové  poplatky.  Poplatky  jsou
stanoveny vždy pro  každý jednotlivý rok v závislosti  na prokázaných  nákladech  na
provoz  a údržbu ČOV v minulém roce. Náklady se rozpočítávají na jednotlivé osoby  v
domácnosti. 

Zimní údržba komunikací 
V případě, že napadne sníh, zajišťuje obec úklid chodníků a místních komunikací. Úklid
chodníků je prováděn vlastní mechanizací. Úklid místních komunikací objednává obec
u firmy Zevos, s.r.o. - pana Karla Jelínka. Firma Zevos zajišťuje také zimní údržbu
silnice na Bašť, která vede kolem rybníka a kudy jezdí autobus. 

V případě havarijní situace či větší kalamity zajišťuje údržbu této silnice SÚS (Správa a
údržba silnic). Tuto službu je však nutno vždy objednat, neboť se jedná o místní
komunikaci.   
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                      Zápis roku 2008         

Stručně o hlavních událostech ve světě a v Česku
Svět

• 1.ledna – Slovinsko převzalo předsednictví Evropské unie, jako první z nových 
                      států EU.
• 2. března – Ruským prezidentem byl zvolen Dimitrij Medveděv
• 1. července – Francie převzala předsednictví Evropské unie
• 8.8. - 24.8. se konaly XXIX. Olympijské hry v Pekingu v Číně
                  Česká republika získala 6 medailí – 3 zlaté a 3 stříbré
                  Zlatá medaile: Barbora Špotáková – hod oštěpem
                                          Kateřina Emmons – střelba 
                                          David Kostelecký – střelba
                         Stříbrná medaile: Kateřina Emmons – střelba
                                                     Ondřej Synek – veslování
                                                     Jaroslav Volf/Ondřej Štěpánek – vodní slalom 
•  4. listopadu – Barak obama zvítězil v prezidentských volbách a stal se tak 44.
                             prezidentem USA a historicky prvním afroamerickým
                             prezidentem Spojených států amerických.

V průběhu roku 2008 se začaly ozývat první zvěsti o začátku finanční krize v Americe a
krize se začala postupně šířit do celého světa. Klíčovými faktory pro vznik krize byla
vysoká cena ropy, globální inflace a americká hypoteční krize.

Česko 
• 1. ledna – byly zavedeny tzv regulační poplatky ve zdravotnictví , a sice:
                       30,- Kč  za návštěvu lékaře
                       30,- Kč  za vydání léku v lékárně za každou položku na receptu
                       90,- Kč  za návštěvu pohotovosti
                       60,- Kč  za den pobytu v nemocnici, léčebně, lázních nebo     
                                     ozdravovně (i za doprovod dítěte)
• 15. února – Václav Klaus byl znovu zvolen prezidentem České republiky
                         (jeho mandát vyprší v r. 2013)
• 8. května – byly otevřeny nové stanice na lince C pražského metra: Střížkov, 

                               Prosek, Letňany
• 8. června – Česká republika a Spojené státy podepsali smlouvu o instalaci 

                               radaru protiraketové obrany v Brdech
• 19. října – ČSSD vyhrála krajské volby ve všech krajích ČR s výjimkou 
                        hlavního města Prahy, kde volby neprobíhaly

I v Česku se začaly v r. 2008 projevovat důsledky celosvětové finanční a hospodářské
krize. Snížila se průmyslová produkce a klesla hodnota nových zakázek. Krize v Česku
zasáhla  velkou  měrou   automobilový  průmysl,  kde  docházelo  k propouštění
zaměstnanců, ceny automobilů výrazně klesly. V důsledku finančních problémů došlo
také k uzavření několika skláren a k následnému propouštění zaměstnanců. 
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                    Události v obci v roce 2008

Rok 2008 byl pro obec významný především tím, že v tomto roce uplynulo 755 let
od prvního písemného záznamu o obci,  což bylo v r.  1253, kdy král  Václav I.
věnoval  ves  klášteru  sv.  Františka,  špitálskému  řádu  křižovníků  s  červenou
hvězdou.

Dále  v  tomto  jubilejním  roce  bylo  obci  oficiálně  potvrzeno  udělení  znaku  a
praporu obce. 

Vytvoření  znaku  a  praporu  obce  odsouhlasilo  obecní  zastupitelstvo  v  roce  2007.
Zpracování bylo  zadáno heraldické kanceláři  firmy Velebný & Fam, s.r.o.,  která po
prostudování historických záznamů o obci zpracovala současnou podobu znaku s tímto
vysvětlením:

• Modrá barva = symbolika rybníkářství
• Hradba = symbolika historidké tvrze
• 2 kohoutí hlavy – převzaty ze znaku Pavla z Jenštejna, nejstaršího majitele obce,

u kterého se podařilo zjistit znak (1368)
• Červený kříž s červenou hvězdou = symbolika špitálského řádu křižovníků s
červenou hvězdou (nejstarší zmínění majitelé obce - 1253)

Při zjišťování historických zmínek o obci bylo použito této literatury:

1/ August Sedláček – Místopisný slovník historický království Českého 

Výňatek:
Nedaleko Odoleny Vody je ves Předboj, které se v starších dobách Příboj aneb Přeboj
říkávalo.  Část vsi patřila l. 1253 křižovníkům špitálským, jiná část 1257 kapli sv.
Václava. Vít děkan (+1271) daroval zde zemi k oltáři sv. Michala v kostele Pražském.
Ve 14.  st.  přestala  tu  duchvní  vláda.  Na Předboji  vyskytují  se zemané 1318 Jan a
Bohuslav,  1368 Pavel z Jenštejna a 1375 Pešek z Litožnic tehdá již mrtvý. L. 1380
držel Předboj Henslin Freiberger Pražan. Dědila po něm vdova Klára a ta darovala tvrz
a ves Předboj l. 1383 klášteru sv. Ducha v Praze. Měl sice Beneš z Choustníka nějaká
práva k tomuto statku, ale klášter se s ním smluvil. Asi l. 1420 opanovali Pražané tento
statek. Měl  jej  pak Jan z Krajnic, jemuž Staroměstská rada na tvrzi peníze připsala.
Císař Zikmund mu Předboj l. 1437 zastavil. Jak se zdá Předboj od kláštera sv. Ducha
vyplacen. Když pak týž klášter v 16. stol. zašel, připojen se vším zbožím ke klášteru sv.
Jiří, jenž Předboj k Břežanům připojil. 

2/ Encyklopedie tvrzí v Čechách 

Výňatek: 
Ves Předboj, připomínaná prameny poprvé r. 1253, patřila až do počátku 14. stol.
řádu křižovníků s červeou hvězdou, poté její části drželi šlechtičtí vlastníci. K r. 1318
jsou jmenování Jan a Bohuslav z Předboje. Počátkem husitské revoluce však ves ovládli
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Pražané a r. 1433 ji zastavili i s tvrzí Jankovi z Krajnice. Během druhé poloviny 15. stol.
se v držení  statku vystřídalo  opět  několik šlechticů,  později  však ves s  tvrzí  získal
klášter  benediktinek  z  konventu  u  sv.  Ducha  v  Praze.  Po  jeho  zrušení  r.  1589  se
vrchností  stal  klášter  sv.  Jiří  na  Pražském hradě,  za  něhož  byla  Předboj  spojena  s
blízkými Panenskými Břežany.
Tvrz v Předboji vznikla snad již ve 14. stol. a majiteli byla využívána zřejmě až do 16.
věku.  Později  po  opuštění  zanikla.  Stávala  v  jihozápadní  části  vsi,  poblíž
severozápadního nároží poplužního dvora. Donedávna se tu dochovalo obdélné tvrziště
o rozměrech asi 25 x 30 m, obklopené ze tří stran vodami rybníka.
 

●●●

                                                          
Barevné  návrhy znaku a vlajky zpracované  heraldickou kanceláří  firmy Velebný  &
Fam,  s.r.o.  byly  dne  29.11.2007  zaslány  spolu  s  popisem a   zdůvodněním návrhu
Parlamentu České republiky se žádostí o schválení.

Udělení  znaku a praporu  bylo  potvrzeno Rozhodnutím č.  30 Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky ze dne 11. dubna 2008. Dekret převzala starostka obce paní
Pavla  Příšovská  od  předsedy  Poslanecké  sněmovny  ČR  Ing.  Miloslava  Vlčka  na
slavnostním aktu uskutečněném v budově  Poslanecké sněmovny ČR dne 13. května
2008.  Slavnostního  aktu  se  zúčastnila  kromě  předsedy  také  místopředsedkyně
Poslanecké sněmovny ČR Miroslava  Němcová a zástupci  dalších obcí,  kterým byl
rovněž udělen znak a prapor obce.

Popis znaku:
Ve stříbrném štítě pod modrou cimbuřovou hlavou se dvěma stínkami a nad modrou
vlnitou patou osmihrotý kříž nad hvězdou, obojí  červené, provázené dvěma černými
kohoutími hlavami s červenou zbrojí.

Popis vlajky:
List tvoří tři vodorovné pruhy modrý, zubatý bílý a zvlněný modrý, v poměru 1 : 10 : 2.
V bílém pruhu dvě černé kohoutí hlavy s červenou zbrojí, mezi nimi osmihrotý kříž nad
šesticípou hvězdou, obojí červené. Bílý pruh má tři  zuby a dvě  stejně  velké mezery
hluboké čtvrtinu šířky zubu, modrý zvlněný čtyři vrcholy a tři prohlubně. Poměr šířky
k délce listu je 2 : 3.
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Obecní záležitosti 

Sídlo obecního úřadu 
Zůstalo  stejné  v  r.  2008  jako  v  minulých  letech,  v  průběhu  roku  proběhla  však
rekonstrukce OÚ, která zahrnovala především výměnu linolea, stropních podhledů  a
opravu elektroinstalace.  Náklady na rekonstrukci činily K č 125.404,-. 

Kontaktní údaje obecního úřadu
Kontaktní údaje OÚ se v r. 2008 nezměnily.

Složení obecního zastupitelstva 
bylo v r. 2008 stejné jako minulý rok a je výsledkem voleb z  října 2006:  
starosta – Pavla Příšovská
1. místostarosta – Jaroslava Vondráčková
2. místostarosta – Ing. Petr Voves
zastupitelé – Robert Vignát-Mimochodský
                     Jaroslav Vrábel
                     Ing. David Potůček
                     Jitka Paděrová

Pracovní náplň jednotlivých zastupitelů byla v roce 2008 stejná jako v minulém roce.  

Zaměstnanci obecního úřadu  
Jana Šandarová – účetní, knihovnice
Milan Štoural – správce obecního majetku 
Eva Pecková – uklízečka       
Jaroslav Vacek – pomocník, uklizeč
                            Byl zaměstnán na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí
                            v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinan-
                            covaného ze  státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. 

Úřední hodiny 
Po  8.00 – 12.00       17.00 – 19.00     
St   8.00 – 12.00       17.00 – 19.00

Rozpočet na rok 2008
Příjmy po začlenění zůstatku na běžném účtu celkem    16,431.640,- Kč
Výdaje celkem                                                                 16,431.640,- Kč
(příl. D10/2008)

Plnění rozpočtu roku 2008
Příjmy celkem                                                                  12,264.449,- Kč
Výdaje celkem                                                                   6,888.220,- Kč
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Veřejná zasedání obecního zastupiteslstva
V roce 2008 se konalo celkem 5 veřejných zasedání obecního zastupitelstva:
28.1.,  28.4.,  23.6.,  22.9. a  8.12.2008. Zápisy z těchto jednání jsou uloženy v příloze
pod č. D5-9/2008

Místní poplatky
V lednu byly stanoveny místní poplatky pro rok 2008 takto:

Svoz komunálního odpadu:     1x za týden ……. 1500, Kč
                                                  1x za 14 dní …… 1120,- Kč
                                                  1x za měsíc …….   650,- Kč
                                                  Jednorázové …....     30,- Kč
Jednorázovou známku si mohou koupit pouze občané zdržující se v obci  sezónně. 

Svoz zajišťovala, tak jako v minulých letech firma A.S.A., spol s r.o. 
. 

Kanalizace:             Kč 800,-/ rok za fyzicky přítomnou osobu
                                 Kč 400,-/ rok za dočasně přítomnou osobu

Poplatky za psa:      Kč 100,-/rok za každého psa 

Vodné v  r. 2008:     Kč/m3  32,70 bez DPH      Kč/m3  35,64 vč. DPH
Provozovatelem vodovodu jsou Středočeské vodárny, a.s., Kladno,  které jsou členem
skupiny Veolia Voda.

Legalizace a vidimace
V průběhu roku začal obecní úřad provádět ověřování podpisů (legalizaci) a shody
opisů nebo kopie s listinou (vidimaci).

Označení ulic
V lednu  byla  vyhlášena  anketa  na  pojmenování  ulic.  Označení  ulic  si  vyžádalo
rozrůstání obce o novou zástavbu a cílem bylo zlepšit orientaci v obci. Po vyhodnocení
ankety  byly  obecním  zastupitelstvem  pevně  stanoveny  názvy  ulic  a  v obci  byly
umístěny směrníky s názvy. Směrníky jsou červené s bílým písmem.
Náklady na označení ulic činily celkem Kč 114.498,-.

Bylo označeno celkem 29 ulic. 
V zastavěné části obce bylo označeno 21 ulic, a sice:
Dlouhá
Hlavní
Ke Tvrzi
Kojetická
Krátká
Na Jaroši 
Na Palpostě
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Na Vršku
Nad Potokem
Nová 
Pod Hřištěm                           
Pod Vrškem
Spojovací
Tůmovka
U Prutníku
U Rybníčka 
Velkoveská
Větrná
Východní Stráň
Zahradní
Zvonková   

Dalších 8 názvů ulic bylo stanoveno pro plánovanou novou zástavbu, tj. lokality, kde
se ještě nezačalo stavět:

Lokalita č. 1 – ulice Jižní Stráň
Lokalita č. 2a, 2b, 3a, 3b – ulice Západní stráň, V Dolině, Čenkovská, U Kůlen
Lokalita č. 5 – ulice Na Ladech
Lokalita č. 7 – ulice Pod Kapličkou
Lokalita č. 10 – ulice Horňátecká 
(Mapka obce s označením ulic viz příloha D20/2008)

Po pojmenování a označení  ulic bylo nutné, aby si občané nechali vyměnit občanské
průkazy.  Na pomoc  občanům, zvláště  starším  a maminkám na mateřské dovolené
zorganizovala obec návštěvu fotografa   a následně i matrikářky z Líbeznic, která přijala
od těchto občanů vyplněné formuláře na změnu OP. Fotografování se uskutečnilo dne
24.7.2008  .  Nové  OP  byly  těmto  občanům  předány  na  obecním  úřadě  10.9.2008.
Změnu OP je možné si zajistit také na obvyklých místech, kde se vystavují OP. Tato
změna se provádí bez správního poplatku za vystavení.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Volby se konaly:

• v pátek 17. října 2008 od 14.00 do 22.00 hod. 

• v sobotu 18. října 2008 od 8.00 do 14.00 hod. 
Místem konání v obci byla volební místnost Obecního úřadu v Předboji.
Zapsáno bylo celkem 375 voličů
Voleb se zúčastnilo 160 voličů, všechny hlasy byly platné.

Výsledky hlasování v obci:
ODS                                         65 hlasů           40,6 %
ČSSD                                       63 hlasů           39,4 %
Strana zelených                          9 hlasů            5,6 %
KSČM                                        8 hlasů            5,0 %
Nez. starostové                           8 hlasů            5,0 % 



Středočeši                                   3 hlasy            2,0 %
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Dělnická strana                           1 hlas
Koalice pro Středočeský kraj     1 hlas 
Národní strana                            1 hlas 
Volte Pravý Blok                        1 hlas  

 

Činnost spolků

1/ TJ Sokol
Ve výboru Sokola je celkem 7 členů:
Předseda:             Milan Štoural 
Místopředseda:    Oldřich Zeman
Hospodář:            Martin Příšovský 
Jednatelka:           Katerina Mikota 
Člen výboru:        Pavel Zelenka 
Člen výboru:        Pavel Vondráček  
Trenér:                 Petr Weiss

TJ Sokol Předboj má dva oddíly – Fotbal a Sportuj s námi.

A – Fotbal – FC Sokol Předboj 
Počet  členů 52

Sestava v r. 2008:
Brankář:     Šebetka Ladislav 
Obránci:     Krejčík Petr
                   Prejza Ladislav 
                   Prejza Václav  
                   Bartyzal Pavel
                   Příšovský Martin 
                   Kocián Pavel
Záložníci:   Teplý Antonín 
                   Tovara Jakub
                    Weiss Petr (trenér)
                    Rychtera Michal 
                    Frölich Tomáš
Útočníci:     Frölich Luboš 
                    Lojín Lukáš
                    Marek Martin 

Fotbalisté FC Předboj hrají v přeboru okresu  Praha-východ ve 4. třídě, skupina A.
V polovině  soutěže  2008/2009 skončili  na 1.   místě  tabulky s  11 vyhranými  a  2
prohranými zápasy z celkového počtu odehraných zápasů 13 s počtem bodů 33. 

16.10.2008 se konal na hřišti nábor žáků pro fotbalový klub. (příl. D34/2008)
Přihlásilo se 8 žáků.
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B – Oddíl „Sportuj s námi“
Oddíl byl založen v r. 2006 a má v současné době 29 členů.

Akce konané v r. 2008
23.2.2008 – Turnaj v karetních hrách 
8.3.2008 – Turnaj v petanque
22.3.2008 – Turnaj  kulečníku
30.3.2008 – Výroční schůze Sokola  
12.4.2008 – Turnaj v petanque
26.4.2008 – Brigáda na přípravu „Pálení čarodějnic“ spojená s čistěním lesíka
26.4.2008 – Turnaj v kulečníku 
30.4.2008 – Pálení čarodějnic
17.5.2008 – Turnaj ve střelbě 
14.6.2008 – Turnaj v kulečníku 
28.6.2008 – Turnaj v petanque
5.7.2008 – Turnaj v nohejbalu 
12.7.2008 – Turnaj v petanque 
16.8.2008 – Turnaj v kulečníku
30.8.2008 – Soutěž na jízdních kolech 
6.9.2008 – Turnaj v petanque
27.9.2008 – Turnaj v kulečníku 
4.10.2008 – Turnaj v šipkách 
25.10.2008 – Turnaj v kulečníku
8.11.2008 – Turnaj v karetních hrách
22.11.2008 – Turnaj v šipkách
13.12.2008 – Turnaj v kulečníku 
25.12.2008 – Turnaj v nohejbalu 

2/ Rybářský spolek
Ve výboru rybářského spolku je 6 členů:  
Tomáš Svoboda         předseda 
Karel Tomas              povolenky, platby 
Josef Ryba                 rybářský hospodář s odbor. atestací
Miroslav Podracký
Karel Zelenka
Miroslav Žižka

Rybářský spolek má 92 členů, z toho 12 z řad mládeže do 18 let. Členy spolku jsou jak
občané Předboj, tak i ze širšího okolí tj. Praha, Kladno, Neratovice, Kralupy n.Vlt. a z
okolních vesnic. Zdejší rybářský revír se stal atraktivní pestrou  rybí obsádkou a 10 až
15 kilovými kapry. V roce 2008 se podařilo vytvořit finanční rezervní fond  přes 100
tisíc, pro případ ekologické havárie rybníka. Rybářský spolek je tak schopen pokrýt i
totální úhyn rybí obsádky, likvidační následky i novou rybí násadu. Možnost ekologické
havárie  je  ověřena  2letým  monitiorinkem rozboru  vody  na  přítoku  od  Panenských
Břežan. V r. 2008 bylo uloveno udicí 257 kaprů, 12 štik, 10 candátů,  3 úhoři.  Je to
nejmenší úlovek v historii spolku. Důvodem je pravděpodobně jarní úhyn 150 kusů ryb 
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v důsledku virémie,což odrazovalo rybáře od konzumace. Dalším důvodem je módní
záležitost  hnutí  „chyť  a  pusť“.  Bez těžby však dochází  ke  stárnutí  rybí  populace  a
spolek  nemůže  plnit  úkoly  zarybňovacího  plánu  stanoveného  ministerstvem
zemědělství. Členové spolku byli proto vyzvání ke zvýšení úlovků v r. 2009. 

Ceny povolenek v r. 2008:
Dospělí Kč 1.000,-/rok
Mládež 10-15 let – Kč 200,-/rok
Děti do 10 let v doprovodu členů spolku  mohou chytat zdarma bez povolenky  

Povinností členů spolku je odpracovat na údržbě rybníka 10 hodin, důchodci a mládež 5
hodin.  V případě  nesplnění brigády,  zaplatí  člen za každou neodpracovanou hodinu
100,- Kč. Tato povinnost je podmínkou pro vydání povolenky k rybolovu. 

Nový člen zaplatí spolku za registraci 500,- Kč. Počet členů spolku je limitován i když o
členství v rybářském spolku je velký zájem. Přednostně jsou uspokojováni  zájemci s
trvalým bydlištěm v Předboji. 

Kultura a školství 

Obecní knihovna
Funkci knihovnice zastávala tak jako v minulých letech paní Jana Šandarová.

Celkový počet svazků k 31.12.2008 – 2351 svazků
Z toho krásná literatura                        2143 svazků
Naučná literatura                                    208 svazků

V roce 2008 bylo zakoupeno 21 nových knih.

Z výměnného knižního fondu knihovny města Mladá Boleslav bylo v r. 2008 zapůjčeno
150 knih. Obecní knihovna má dále uzavřenou smlouvu o poskytování knihovnických
služeb s Husovou knihovnou v Říčanech. Výměny probíhají 2x ročně. V r. 2008 byly
zapůjčeny od Husovy knihovny 2 soubory – celkem 208 knih. 

Počet registrovaných čtenářů v r. 2008          25
Z toho děti do 15 let                                         4
Celkový počet návštěvníků v r.2008            302
Celkový počet uživatelů Internetu                    3

V listopadu 2008 byla podána žádost na Krajský úřad Středočeského kraje o poskytnutí
dotace na podporu knihoven zřizovaných obcemi z rozpočtu Středočeského kraje.
Projekt je zaměřen na modernizaci knihovny a tím zlepšení knihovnických služeb.

Mateřská škola
V průběhu roku 2008 probíhala intenzivní jednání ve věci darování pozemku určeného
na výstavbu mateřské školy v obci.  1.10.2008 byla podepsána darovací smlouva se 
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společností SGH, a.s. na část těchto pozemků a smlouva o smlouvě budoucí darovací  s
firmou Yard, a.s. na další část pozemků. Zbytek pozemků určených pro výstavbu MŠ je
majetkem Pozemkového fondu ČR a obec jedná doposud o převodu této části pozemků
do majetku obce. 

Do  doby,  než  bude  postavena  školka  v  obci,  platí  smlouva  s  Mateřskou  školou  v
Kojeticích, dle které je možné umístit v MŠ Kojetice 15 dětí z Předboje bez ohledu na
věk dítěte. Podmínkou je však trvalé bydliště alespoň 1 rodiče v obci Předboj. V roce
2008  uhradila  obec  Předboj  Obecnímu  úřadu  v  Kojeticích  částku  Kč  44.891,-  za
neinvestiční náklady v r. 2007 (celk. 9 dětí) a částku Kč 14.858,50 na nákup šplhací 
věže pro ZŠ a MŠ Kojetice. Náklady vynaložené na MŠ v r. 2008 činily tedy celkem 
Kč 59.749,50.

Neinvestiční náklady za r. 2008 budou vyúčtovány v 1. polovině roku 2009.
Dopravu do MŠ si rodiče zajišťují sami, většinou vlastními automobily.

Základní škola
Obec platí škole každý rok stanovené příspěvky na každého jednotlivého žáka. V r.
2008 zaplatila obec Předboj Obecnímu úřadu Líbeznice celkem částku Kč 129.835,38, a
sice:
za období 1.1. až 30.6.2008 – Kč 74.038,38 (23 žáků)
za období 1.9. až 31.12.2008 – Kč 55.797,04 (26 žáků)

Do školy se děti dopravují autobusem. Ráno školním autobusem - linkou PID 416, která
jede do Kojetic i do Líbeznic, do Líbeznic je možné použít i linku PID 368. Odpoledne
jezdí děti  z Líbeznic linkou 368. Z Kojetic musí chodit pěšky,  popř.  je musí  vozit
rodiče autem.   

Do školy v Kojeticích nechodily v r. 2008 žádné děti z Předboj.

Požární ochrana
Protože obec nemá vlastní hasičský sbor, byla v r. 2008 obnovena  smlouva s Jednotkou
sboru dobrovolných hasičů města  Neratovice za roční úhradu Kč 10.000,-.

Přestupkové řízení
Za „přestupkové řízení“  zaplatila  obec v r.  2008 MěÚ Brandýs  n.L./Stará  Boleslav
celkem 7.000,- Kč. 

Obchod

V průběhu roku došlo k výměně  nájemce obchodu. 1.9.2008 byl  obchod uzavřen a
12.9.2008  novým  nájemcem  znovu  otevřen  pod názvem  Potraviny  Předboj.  (Příl.
D33/2008)
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Otvírací hodiny.  Po až pá   6.00 – 18.00 hod.
                            So             8.00 – 14.00 hod. 
                            Ne           12.00 – 18.00 hod. 

Dodatečně byla otvírací doba v neděli upravena na 8 – 14.00 hod.

Původní sortiment zboží byl rozšířen o drobné výrobky pro použití v domácnosti. 
Ceny základních potravin: rohlíky a housky Kč 2,50/ks
dva druhy chleba:  Kč 24,90 a 29,90.

Zdravotnictví

Ke konci roku 2008 nebylo v obci zdravotní středisko ani žádná soukromá ordinace
jakéhokoliv lékaře. Většina obyvatel využívá zdravotního střediska v Líbeznicích, kde
ordinují tito lékaři:

Praktické lékařky:     MUDr. Jana Posltová
                                  MUDr. Eva Chlumská
Dětská lékařka:         MUDr. Miluše Svobodová, která se střídá s MUDr. Janou
                                  Homolkovou
Zubní lékařka:          MUDr. Marie Pražanová 

V Líbeznicích je též lékárna.

Nakládání s odpady

Kromě pravidelného svozu komunálního odpadu organizovala obec tak, jako v
minulých letech přistavení velkoobjemových kontejnerů, a sice v březnu, červnu, říjnu a
prosinci.

Za svoz popelnic a velkoobjemové kontejnery zaplatila obec celkem        336.112,- Kč
Náklady za svoz komunálního odpadu byly vybrány od obyvatel.

Za odvoz tříděného odpadu zaplatila obec v r. 2008 :                                 70.714,50 Kč

Za odvoz nebezpečného odpadu, který proběhl ve dnech 
22.3. a 20.9.2008  zaplatila obec                                                                    18.345,- Kč

V dubnu 2008 byla ve spolupráci s obcí Panenské Břežany zlikvidována černá skládka
na rozhraní katastru obce Předboj a Panenské Břežany.



                                                             
                                                                       31

Doprava

Stejně  jako v předešlých  letech zajišťovala dopravní  obslužnost  v obci  firma Ropid
(regionální  organizátor  dopravy),  která  najímá  dopravce,  organizuje  dopravu  do
jednotlivých  částí  regionu a  vydává  jízdní řády.  Dopravcem  pro naši obec  je  ČSAD
Střední  Čechy,  a.s.,  Brandýs  n.L.-Stará  Boleslav.Jak  bylo  již  uvedeno  v  úvodních
kapitolách zajíždí do  naší obce  linky  PID (pražské integrované dopravy) č. 368, 416  a
418. Autobusové zastávky jsou umístěny v bezprostřední blízkosti obecního úřadu. Je
možné využít též autobusové linky č. 155712 Praha-Mělník-Štětí. Zastávky jsou však
umístěny na křižovatce okresní silnice III/0086  a hlavní silnice na Prahu I/9 a jsou
vzdáleny od obce ca 1,2 km. (Příl.jízdní řád D30/2008)

Linka PID 416 je ranní školní autobus, který vyjíždí z obce v 7.05 hod. a vozí děti do
školy v Kojeticích a pokračuje dále ke škole v Líbeznicích. (Příl.jízdní řád D26/2008)

Linka PID 418 Libiš–Odolena Voda. Jedná se o 1 spoj ráno v 5.50 z Libiše k závodu
Aero Vodochody a.s. a 1 spoj odpoledne v 15.20 od Aera zpět do Libiše. Autobus je
určen pro zaměstnance Aera Vodochody a.s. (Příl.jízdní řád D27/2008) 

Linka  PID  368  Praha,Ládví-Předboj  je  nejvíce  využívanou  linkou,  neboť  zajišťuje
dopravu občanů do práce  a do škol v Praze a zpět. Obec se neustále snaží zajišťovat
přepravní obslužnost na této lince tak, aby to vyhovovalo co nejvíce občanům a při
jednání s Ropidem jsou brány v úvahu hlavně požadavky z řad občanů. Tato linka končí
v Praze u Metra C – stanice Ládví. Dne 8. května 2008 byly otevřeny nové stanice na
trase Metra C: Střížkov, Prosek a Letňany. S tím souvisela i úpava regionálních jízdních
řádů. Naší obci přibylo několik spojů a jízdní řád byl upraven tak, že v odpoledních
hodinách směrem z Ládví do Předboje jezdí jednotlivé spoje v hodinových intervalech.
Sobotní a nedělní spoje zůstaly beze změny. Interval mezi jednotlivými spoji v sobotu,
v neděli a o svátcích je 3 hodiny. (Příl.jízdní řád D28 a 29/2008) 

Stálé vylepšování dopravní obslužnosti zůstává i nadále  jedním z hlavních zájmů obce. 
Za prokazatelné ztráty dopravce na zajištění dopravní obslužnosti zaplatila obec v r.
2008 celkem Kč  46.746,-. 

Ceny jízdného v r. 2008
Do konce roku 2007 bylo území Prahy rozděleno do 3 pásem:
Vnitřní pásmo P (pro stanovení jízdenky pro jednotlivé jízdné počítáno jako 2 pásma)
Liniové pásmo 0 (tzv. dojezdové pásmo) tj.  stanice Metra, u které končí příměstské
linky PID.
Od 1.1.2008 byl počet pásem rozšířen o pásmo B (tzv. příhraniční zastávky).
Protože obec Předboj leží v 2. tarifním pásmu je nutné pro jednotlivé jízdy do Prahy
počítat 6 pásem, tj. pražská pásma P, 0 a B plus 2 vnější pásma. 

Základní jízdné pro jednotlivou jízdu je tedy:  38,- Kč (jízdenka je platná 150 minut)
Základní jízdné pro cestu k Metru, tj. 4 pásma (2 vnější a pražská pásma B a 0): 26,- Kč
Pro držitele platné předplatní časové jízdenky pro pásma P a 0 (včetně B): 10,- Kč
Tato jízdenka je platná pro 2 vnější pásma, je nepřestupní a platí 15 min.
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V případě jízdného z Předboj se jedná o úsek Předboj-Březiněves,Boleslavka, což je
první  pražská  zastávka  a  tento  úsek  trvá  dle  jízdního  řádu  přesně  15  minut.  Toto
doplňkové jízdné je možné zakoupit  u  řidiče nebo je  možné označit  si  v  autobuse
předem zakoupenou jízdenku. (příl. výňatek z tarifu Ropidu -  D31/2008)
Bezplatně se přepravují osoby starší 70 let.

Obyvatelstvo

Počet obyvatel
K 1.1.2008  bylo v obci evidováno celkem 488 obyvatel, 229 mužů, 259 žen 
Z toho občané cizí státní příslušnosti            30        „         19     „        11  „

K 31.12.2008 bylo v obci evidováno celkem 543 obyvatel, 262 mužů, 281 žen 
Z toho děti do 15 let                               „       123     „         60      „      63    „
Z toho občané 15 – 60 let                       „       301     „       147      „    154    „
Z toho občané nad 60 let                         „        89      „        36      „      53    „
Z toho občané cizí státní příslušnosti     „        30      „         19      „      11    „

V průběhu roku se narodilo 5 dětí, a sice:

Čermáková Daniela
Černý Janík 
Kramár Max
Mrštíková Nikola
Podracká Tereza

Zemřeli 4 občané  – všichni muži.
Pan Václav Fiala 
Pan Dalibor Vondráček 
Pan Stanislav Nepomucký
Pan Jiří Tovara

Přistěhovalo se a přihlásilo se k trvalému pobytu 48 občanů.
Odstěhovalo se 25  občanů.

To znamená, že počet obyvatel v obci se v roce 2008 zvýšil o 24 obyvatel. 

Životní jubilea
Již v minulých letech se stalo v obci  zvykem, že zástupce obce navštěvuje občany, kteří
slaví  významné životní  jubileum a předává jubilantům gratulaci  a malou pozornost.
Bonboniéru v případě ženy a lahev vína v případě muže.

Za významná životní jubilea se považují kulaté narozeniny od 60 let a od 85 let každé
další. 
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Počet jubilantů v roce 2008
60 let –   13      5 mužů   8 žen
65 let –     3      2 muži    1 žena 
70 let –     1      1 muž
75 let –     4      2 muži    2 ženy 
80 let –     3      2 muži    1 žena
85 let –     1                     1 žena
90 let –     1                     1 žena
97 let –     1                     1 žena 

Občané  nad  70  let  dostávali  tak  jako  v  minulých  letech do  schránky  gratulaci  k
narozeninám  a  vánoční  přání.  Nově  narozeným  dětem  byly  předány  gratulace  s
poukázkou do supermarketu v hodnotě Kč 500,-. Poukázka do supermarketu v hodnotě

500,- Kč je předávána také občanům, kteří slaví výročí  svatby (od  50 let výše) pokud
jsou o tom dostupné informace. V roce 2008 to byl 1 pár, který slavil zlatou svatbu, tj. 
50 let. V případě svatby předává obec gratulaci (pouze však v případě, že se o svatbě
dozví). V případě úmrtí předává obec kondolenci.

Pohřebnictví 
Spádový hřbitov pro naši obec je v Kojeticích. Občané naší obce mají pronajato celkem
42 hrobových míst. Obec Předboj uhradila v r. 2008 obci Kojetice celkem Kč 10.920,-
jako příspěvek  na opravu a údržbu veřejného pohřebiště.    

Vzhled obce

Chodníky
Byla vybudována 2. etapa chodníku od budovy Obecního úřadu ke hřišti,  podél ulic
Hlavní a Kojetická.  Celkové náklady na tuto etapu chodníku činily  2,626.674,-  Kč.
Podél chodníku v ulici Kojetická bylo vysazeno 24 lip. V parku byly vysazeny 2 břízy. 

Byly naplánovány další etapy výstavby chodníku, a sice:
A (3. etapa) – od kapličky směrem na Prahu podél ulice Hlavní ke konci zástavby
B (4. etapa) – od rozcestí u restaurace „U Svobodů“ podél ulice Hlavní směrem k
                       rybníku ke  křižovatce s ulicí Baštěckou
C (5. etapa) – od můstku u ČOV podél Kojetického potoka a nové zástavby v lokalitě č.
                       7.  Chodník bude zakončen můstkem přes potok.
D (6. etapa) – propojení nové zástavby  v lokalitě č. 4 se stávajícím chodníkem podél
                       ulice Velkoveské.    

Čistírna odpadních vod
V důsledku nové zástavby a nárůstu obyvatel musela být rozšířena čistička odpadních
vod a tato v pořadí 2. etapa výstavby ČOV  byla v r.  2008 uvedena do zkušebního
provozu. V r. 2009 je plánována kolaudace této 2. etapy a v plánu je další, 3. etapa
výstavby ČOV.
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Nová výstavba

Seznam lokalit určených k nové zástavbě – stav ke konci roku 2008:
Nově plánovaná výstavba je plně v souladu s územním plánem schváleným na zasedání
obecního zastupitelstva dne 7.10.2002 a změnou č. 1 schválenou na zasedání obecního
zastupitelstva dne 14.12.2005:

č. lokality    výměra ha          počet RD     plánovaný počet obyvatel
1                      2,57                     16                          48       (Horizont – u rybníka)
2a, 3a a 3b      5,97                     91                         273       (Nová čtvrť – Central Group)
2b                    0,99               plocha určená pro občanskou vybavenost (MŠ)    
4                      1,58                     17                          51       (U kůlen proti Central Group)
5                      2,52                     22                          66       (Pokračování zástavby
                                                                                              směrem na Velikou Ves)
6                      2,33                     22                          66        (Na Jaroši)
7                      3,94                     40                        120        (Pod kapličkou)
8                      2,90                     32                          96   (Ulice Východní Stráň)
9                      3,54                     32                          96        (Za čističkou)  
10                    3,91                     31                          93        (U prutníku)  

V lokalitách č. 4 a  8 již probíhá výstavba rod. domů.  V lokalitě č. 2a, 3a a 3b začaly na
sklonku r. 2008 zemní práce. Tato lokalita je majetkem firmy Central Group a je v tisku 
a reklamních kampaních nabízena jako lokalita Nová čtvrť s celkovým počtem parcel 
91. Parcely je možno koupit samostatně nebo včetně výstavby rodinného domu. Termín
dokončení  prvních  13  domů  je  prosinec   2009,  zbývajících  78  domů  by mělo  být
postaveno do srpna 2010. 

Aby bylo zabráněno poškození obecních pozemků při výstavbě rodinných domků (jedná
se především o místní komunikace a obrubníky), byla v r. 2008 vypracována „smlouva
o užívání obecního pozemku v rámci stavby rodinného domu“, která je uzavírána
mezi pronajímatelem (obcí Předboj) a nájemcem (stavebníkem) na dobu dvou let. V
rámci této smlouvy musí každý nájemce uhradit pronajímateli vratnou kauci ve výši
10.000,-  Kč.  Tato  kauce  bude  vrácena  nájemci  v  případě  protokolárního  předání
předmětu  nájmu zpět  pronajímateli  bez závad.  V opačném případě  bude použita na
úhradu případných škod.

Různé

Na den 26.4.2008 byla vyhlášena dobrovolná brigáda na přípravu ohniště pro „Pálení
čarodějnic“ spojená s čištěním lesíka u hřiště.

30.4.2008 se konalo „Pálení čarodějnic“ na hřišti.
Program:   18.00 hod. Velká přehlídka čarodějnic a čarodějů a soutěže

19.00  hod.  Vyhlášení  vítězů,  opékání  buřtů.  Ceny  věnovali  místní
podnikatelé, buřty byly darem nejmenovaného sponzora. (příl.D32/2008)
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29.5.2008 se konalo očkování psů a koček prtoti vzteklině – MVDr. Sedláčková  
  
31.5.2008  se konal na hřišti „Dětský den“

11.11.2008  bylo  na  nástěnce  OÚ  vyvěšeno  oznámení  o  možnosti  zakoupení
zvýhodněných vstupenek do divadla Radka Brzobohatého. (příl. D35/2008 a D36/2008)

13.12.2008 se konaly v Restauraci Na hřišti „Předbojské vepřové hody“. Hrála hudba k
poslechu i k tanci.(příl. D37/2008)

Počasí v roce 2008

Zima byla mírná, ale poměrně dlouhá. 1. března 2008 se přes střední Evropu přehnal
orkán  Emma.  Vichřice  zasáhla  i  náš  region.  Jednou  ze  dvou  obětí  orkánu  byla
jedenáctiletá školačka z Líbeznic, kterou  zasáhla  ulomená  větev  na  místním hřbitově.
V létě se střídala období velkých veder s chladnějšími obdobími. Průběh léta nikterak
nevybočoval z průměru.

Dle  měření  prováděných  meteorologickou  stanicí   Praha,  Karlov  vykazuje  Český
hydrometeorologický ústav tyto údaje za rok 2008:

Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rok

Prům.tepl.
vzduchu
(°C)

3,1 4,4 5,5 10,1 16,1 20,1 20,4 20,3 14,5 10,2 5,9 2,7 11,1

Úhrn srážek
(mm)

20,4 8,0 14,3 37,2 47,9 61,8 63,7 50,3 17,5 40,9 17,6 28,5 408,1
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Závěr

Končím zápis roku 2008. Určitě nevypadá úplně tak, jak jsem si představovala. Věděla
jsem od samého začátku, že to bude práce nelehká, neboť nebyl žádný vzor, nebylo na
co navázat,  chyběly  zkušenosti  atd.  Bylo  to  však  ještě  horší.  I  když  to  tak možná
nevypadá, byla to práce vskutku mravenčí, ale věděla jsem, že začít se jednou musí. A
mým záměrem bylo  začít  za každou cenu,  ať  to  dopadne jakkoliv.  Začít,  abychom
zanechali příštím generacím alespoň stručný nástin událostí naší doby, stručný nástin
toho, jak to všechno vypadalo právě v tomto roce 2008.

Moje vůle začít byla nezlomná a byla jsem odhodlaná udělat pro zdar věci maximum.
Určitě by to ale nešlo bez podpory ostatních členů zastupitelstva, bez toho, že mi bylo
umožněno absolvovat  2  kurzy pro kronikáře,  bez umožnění  přístupu k  informacím,
které  mi  chyběly  atd.  Nedá  mi  poděkovat  touto  cestou  panu  Jaroslavu  Kučerovi,
kronikáři  z  Kojetic,  který  mě  stručně  seznámil  s  výsledky  své  mnohaleté  práce
kronikáře  a  předal  mi  pár  důležitých  informací.  Děkuji  dále  i  paní  kronikářce  z
Panenských Břežan paní Zuzaně  Zajícové, kterou jsem oslovila na základě  článků  v
Regionálních novinách a s kterou jsme si jako dvě začínající kronikářky vyměňovaly
své,  zatím malé,  zkušenosti  a  poznatky.  Děkuji  paní Katerině  Mikota a panu Karlu
Tomasovi, kteří si na mě našli čas a dodali mi ochotně  potřebné informace o činnosti
Sokola a rybářského spolku a v neposlední řadě děkuji účetní OÚ a knihovnici paní Janě
Šandarové  za  trpělivost  a  ochotu,  s  kterou  mi  pomáhala  při  získávání  některých
informací, týkajících se předevší knihovny a chodu OÚ a strávila se mnou mnoho času
při jejich vyhledávání. 

Vazba  tohoto  I.  dílu  kroniky  obce  Předboj  je  sponzorským  darem  pana  Hořejšího
majitele polygrafické firmy PR Print, za což i jemu patří dík. 

Úplně  na závěr bych chtěla poznamenat, že v několika kronikách, do kterých se mi
podařilo nahlédnout jsem četla závěrečné přání kronikáře, aby ten nastávající rok byl
lepší než ten uplynulý. Stojíme však na prahu celosvětové hospodářské krize a tak si
dovolím přání: „ať ten následující rok není horší, než byl ten  minulý“.

                          
                          
                                                                                    Jitka Paděrová 
                                                                                       kronikářka
                                                                                        31.3.2009
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Seznam příloh

D1/2009 - Mapa katastru obce Předboj
D2/2008 - Územní plán obce
D3/2008 - Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání OZ ze dne 30.10.2006
D4/2008 - Usnesení obecního zastupitelstva z 13.11.2006
D5/2008 - Zápis ze zasedání zastupitelstva z 28.1.2008
D6/2008 - Zápis ze zasedání zastupitelstva z 28.4.2008
D7/2008 - Zápis ze zasedání zastupitelstva z 23.6.2008
D8/2008 - Zápis ze zasedání zastupitelstva z 22.9.2008
D9/2008 - Zápis ze zasedání zastupitelstva z 8.12.2008
D10/2008 - Předkontace rozpočtu na rok 2008
D11/2008 - Seznam správních úřadů s působností pro obec Předboj 
D12/2008 - Kopie dopisu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z
                   20.3.2008 - týkající se přidělení znaku a  vlajky
D13/2008 - Kopie dopisu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z
                   28.4.2008 - pozvánka na slavnostní předání znaku a vlajky
D14/2008 - Kopie Rozhodnutí č. 30 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 11.4.2008
                    o udělení znaků a vlajek s průvodním dopisem předsedy poslanecké
                    sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Miloslava Vlčka z 13.5.2008  
D15/2008 - Návrh znaku obce Předboj 
D16/2008 - Návrh praporu obce Předboj
D17/2008 - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského
                    kraje
D18/2008 - Žádost o poskytnutí dotace na podporu knihoven zřizovaných obcemi z 
                    rozpočtu Středočeského kraje na r. 2009
D19/2008 - Kopie dopisu Vodáren Kladno-Mělník o změně vodného od 1.1.2008
D20/2008 - Plán obce s uvedením názvů ulic
D21/2008 - Pravidla pro odkládání malých elektrospotřebičů (Retela)
D22/2008 - Oznámení fy ASA, s.r.o o pořádání svozu nebezpečného odpadu 22.3.2008
D23/2008 - Oznámení fy ASA, s.r.o o pořádání svozu nebezpečného odpadu 20.9.2008
D24/2008 - Oznámení o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad 1.-3.10.2008
D25/2008 - Oznámení o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad 10.-12.2008 
D26/2008 - Jízdní řád linky PID 416 Předboj/Zlonín-Líbeznice
D27/2008 - Jízdní řád linky PID 418 Libiš-Odolena Voda
D28/2008 - Jízdní řád linky PID 368 Praha, Ládví-Předboj (směr do Prahy)
D29/2008 - Jízdní řád linky PID 368 Praha, Ládví-Předboj (směr z Prahy)
D30/2008 - Jízdní řád linky 155712 Praha-Mělník-Štětí a zpět 
D31/2008 - Základní ceny jízdenek pro cestování po Praze a v regionu (výňatek z tarifu
                    platného od 1.8.2008)
D32/2008 - Pozvánka na pálení čarodějnic na hřišti v Předboji 30.4.2008
D33/2008 - Informační leták oznamující otevření obchodu "Potraviny Předboj"
                   12.9.2008
D34/2008 - Informační leták oznamující nábor žáků do fotbalového družstva Sokol
                    Předboj
D35/2008 - Oznámení o možnosti zakoupení zvýhodněných vstupenek do divadla 
                    Radka Brzobohatého
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D36/2008 - Přehled aktuálního repertoáru divadla Radka Brzobohatého
D37/2008 - Pozvánka na "Předbojské vepřové hody"- v restauraci Na Hřišti 13.12.2008 
                                                                    

Fotodokumentace: 
Fotografie F1/2008 až F160/2008 v samostatném albu 

Přílohy D1 až D37/2008  a fotografie F1 až F160/2008 tvoří nedílnou část kroniky. 
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