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Úvod 
 
Začátek roku 2010 byl mimořádný nebývalými přívaly sněhu, který napadl v první 
dekádě roku. Sněžit začalo již 2.1.2010, avšak hlavní nápor sněhu přišel 8. až 11.1. a 
zasáhl celou Evropu. Sněhová nadílka udělala tak z Evropy "bílý kontinent". Silné 
sněžení měla na svědomí středomořská tlaková níže, která dostala jméno Daisy.  
Množství sněhu způsobilo mimořádné problémy především v dopravě a to jak v silniční 
tak i železniční.  Sníh pomáhali na mnoha místech odklízet dobrovolníci z řad občanů a 
zaměstnanců  firem.  Podle informací v tisku, bylo takové množství sněhu zaznamenáno 
naposledy před 17 lety v r. 1993.  V naší obci napadlo postupně 30 cm sněhu. 
Stejným způsobem se však zapsal do historie i konec roku 2010, když na přelomu 
listopadu a prosince zasáhlo celou Českou republiku opět vydatné sněžení, které 
způsobilo  mimo jiných problémů hlavně kolaps dopravy na celém území republiky.     
V Předboji  napadlo 25 cm sněhu. 
 
Rok 2010 byl mimořádně bohatý na události a to jak ve světě, tak i v republice a v naší 
obci. Již od začátku roku bylo zřejmé, že hospodářská a finanční krize není ještě zdaleka 
u konce a  ozývaly se zprávy o stále se zvyšujícím počtu nezaměstnaných v České 
republice. Byl to rok, ve kterém se konaly předčasné volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, komunální volby a volby do Senátu parlamentu ČR. Byl to 
zlomový rok v novodobé historii obce, neboť po komunálních volbách, kterým 
předcházela velmi drsná volební kampaň, stanuli v čele obce v nejvyšších funkcích 
poprvé i noví obyvatelé obce.   
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Stručně o hlavních událostech ve světě a v Česku 
 

Svět 
 8. 1. v celé Evropě začalo hojně sněžit. Sněžilo několik dnů a ve většině států 

Evropy byla kalamita, která dostala jméno Daisy. 
 

 12.1. zasáhlo karibský stát Haiti ničivé zemětřesení o síle 7,2 stupně Richterovy 
škály. Zemětřesení si vyžádalo více než 200.000 lidských životů. 

 
 Ve dnech 12.2. - 28.2.2010 se konaly v kanadském Vancouveru XXI. zimní 

olympijské hry. Česká republika získala 6 medailí. 
            Martina Sáblíková - rychlobruslení - 2 zlaté a 1 bronzová medaile 
            Šárka Záhrobská - lyžování/slalom - 1 bronzová medaile 
            Lukáš Bauer - běh na lyžích - 1 bronzová medaile  
            1 bronzovou medaili získala štafeta v běhu na lyžích  ve složení Lukáš Bauer,  
            Martin Koukal, Martin Jakš a Jiří Magál 
 

 8.4. ruský prezident Dimitrij Medveděv a americký prezident Barack Obama 
podepsali v Praze smlouvu START o snížení počtu jaderných zbraní svých 
armád. 

 
 10.4. havarovalo u Smolenska letadlo s  čelnými představiteli Polska v čele s 

prezidentem Lechem Kaczyńskym a jeho manželkou. Delegace měla uctít 
památku obětí katyńského masakru z doby před 70 lety. Při letecké katastrofě 
přišlo o život celkem 88 členů delegace a 8 členů posádky, celkem 96 lidí. 
Polsko tak přišlo téměř o polovinu vrcholných představitelů země. 

 
 14.4. se probudila sopka pod  ledovcem Eyjafjallajökull na Islandu. Sopečný 

prach, který se dostal do ovzduší komplikoval několik týdnů leteckou dopravu v 
celé Evropě. 

 
 22.4. v Mexickém zálivu vybuchla ropná plošina společnosti British Petroleum. 

Nehodu nepřežilo 11 lidí. Nafta unikala z poškozeného vrtu do moře až do 
poloviny září, kdy se podařilo ropný vrt po mnoha marných pokusech 
definitivně uzavřít. Událost byla označena za největší ekologickou tragédii v 
dějinách.  

 
 1.5. byla v Šanghaji slavnostně zahájena světová výstava Expo 2010. Celkem se 

zúčastnilo 189 zemí. Český pavilon získal stříbrnou medaili za kreativitu 
pronajímaných pavilonů.   

 
 Začátkem května vypukla v Řecku série stávek a nepokojů kvůli úsporným 

opatřením a reformám, které musela přijmout tamní vláda, aby získala půjčky ze 
zahraničí. 
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Česko  
 1.1. - začaly platit zvýšené sazby DPH. Základní sazba se zvýšila z 19 % na     

20 %, snížená sazba se zvýšila z 9 % na 10 %. 
 
 Míra nezaměstnanosti v ČR v lednu 2010 vzrostla na 9,8 %, zatímco v lednu 

2009 to bylo pouze 6,8 %. 
 
 8.1. začalo mohutně sněžit. Tak jako celou Evropu, zasáhla i Česko kalamita 

Daisy. Sněžilo všude, na horách i v nížinách, kde napadlo 30 až 60 cm sněhu. 
Zima trvala až do poloviny března. 

 
 V polovině února informovala media o tvrzení geologa a klimatologa Václava 

Cílka, že studené a na sníh bohaté zimy se budou s 80procentní 
pravděpodobností opakovat i v následujících několika letech. Dle Cílka za to 
mohou cyklické jevy v atmosféře způsobené prouděním a změnami teploty 
vodní masy v oceánech. Zároveň Cílek soudí, že chladná fáze je pozitivní, neboť 
odsouvá globální oteplování do budoucna. 

 
 Ve dnech 20. až 23.3.2010 navštívil ČR britský korunní princ Charles s 

manželkou Camillou. 
 
 1.4. Česká pošta po 160 letech zrušila posílání telegramů, neboť vysoce 

ztrátovou službu už lidé téměř nevyužívali.  
 
 10.4. se v katedrále sv. Víta uskutečnilo uvedení Mons. Dominika Duky  do 

úřadu pražského arcibiskupa a primase českého. Svatovojtěšský stolec předal 
arcibiskupu Dominiku Dukovi za přítomnosti církevních i státních představitelů 
jeho předchůdce  kardinál Miloslav Vlk, který rezignoval kvůli věku.  

 V polovině května zasáhly sever Moravy  záplavy a v důsledku záplav 
následovaly na mnoha místech sesuvy půdy. Při záplavách přišla o život 1 žena.   

 28.-29.5. se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výsledky: 
1. ČSSD,  2. ODS, 3. TOP 09,  4. KSČM, 5. VV.  Po volbách utvořily strany 
ODS, TOP 09 a VV  koalici a předseda nejsilnější koaliční strany ODS Petr 
Nečas byl pověřen sestavením vlády. Vláda sestavená koalicí byla 3. nejstarší 
vládou od r. 1989, s nejmenším počtem členů, kterých bylo 15 a vyznačovala se 
tím, že v ní nebyla  žádná žena.  

 V červnu zasáhly záplavy jihovýchod země. Nejhorší situace byla na řece 
Moravě. Ve Zlíně přišli o život 2 lidé a v Brně 1 člověk. 

 Začátkem srpna přišly po tropickém a extrémně suchém červenci opět povodně. 
Nejhorší situace byla na severu Čech v Libereckém kraji, kde si  tzv. bleskové  
povodně, způsobené intenzivními dešti, vyžádaly 5 obětí na životech a způsobily 
četné škody  na majetku. Některými obcemi protékala tisíciletá voda. 

 15.-16.10.2010 se konaly volby do zastupitelstev obcí a v některých regionech 
též volby do senátu. Volby do senátu měly 2 kola. Za náš okrsek zvítězila ODS - 
kandidátka Veronika Vrecionová. 
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 21.12. proběhlo v Parlamentu ČR hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. 
Hlasování vyvolala opozice v souvislosti s korupčním skandálem kolem ministra 
životního prostředí Pavla Drobila (ODS), týkajícího se možného tunelování ve 
Státním fondu životního prostředí. Výsledky hlasování: z přítomných poslanců 
hlasovalo pro 80 a proti 113 poslanců. 

 Petr Fejk, občan Předboje, se po roce působení v New Yorku,vrátil do ČR. V 
New Yorku zastával diplomatický post  ředitele České národní budovy a 
Českého centra. Důvodem k jeho předčasnému odchodu z New Yorku byla dle 
informací v tisku nespokojenost s podmínkami, které měl k práci. 

 
 Před koncem roku vyvrcholila kampaň lékařů „Děkujeme odcházíme“, kdy na  

protest proti neutěšené situaci v českém zdravotnictví bylo připraveno k 
1.3.2011 opustit nemocnice více než 3800 lékařů. Řešení této situace bylo 
odsunuto na začátek roku 2011. 
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Události v obci v roce 2010 
 
 

Kontaktní údaje obecního úřadu:  
 
Adresa:     Hlavní 18, Předboj, 250 72 p. Kojetice u Prahy  
Telefon:    315 682 901 
Fax:          315 682 901 
E-mail:      podatelna@predboj               

 Pavla Příšovská:              starosta@predboj  
 Jaroslava Vondráčková:  mistostarosta@predboj 
 Ing. Petr Voves:               vystavba@predboj                   
 Jana Šandarová:               uctarna@predboj   
 Michaela Langová           podatelna@predboj 

 
Úřední hodiny:  Po 8-12 hod.  17-19 hod.  
                          St  8-12 hod.  17-19 hod.  
 
 
Obecní zastupitelstvo: 
 
Pavla Příšovská                         - starostka obce 
Jaroslava Vondráčková             - 1. místostarosta obce 
Ing. Petr Voves                         - 2. místostarosta obce 
Ing. David Potůček                   - člen zastupitelstva (revizní výbor)                                                         
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) 
 
Po více než 20 letech působení v čelných funkcích MNV a OÚ rozhodla se bývalá 
dlouholetá starostka, od r. 2006 místostarostka, paní Jaroslava Vondráčková ze 
zdravotních důvodů ukončit  své působení v zastupitelstvu obce a pro další období již 
nekandidovat.  Po dobu působení paní Jaroslavy Vondráčkové v zastupitelstvu došlo k 
největšímu rozvoji obce. Mimo jiné byly posíleny transformátory a tím umožněno 
vytápění elektřinou, byl vybudován vodovod a do majetku obce se po velkém úsilí 
podařilo získat rybník Velký. Další úspěšnou akcí bylo vrácení obecních pozemků v 
restituci. Jednalo se o pozemek zvaný Jaroš, který byl následně rozparcelován na 38 
stavebních parcel a finanční výtěžek z prodeje parcel byl použit na výstavbu ČOV a 
rozvod kanalizace v obci. Byly též  opraveny místní komunikace a zahájena výstavba 
chodníků.  
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Zaměstnanci OÚ 
 
Jana Šandarová      - účetní do 31.12.2010, knihovnice  
Ivana Stejskalová   - účetní od 1.10.2010 
Michaela Langová - administrativní pracovnice 
Eva Pecková          - uklízečka do 31.8.2010 
Petra Koníčková    - uklízečka od 1.9.2010 
Milan Štoural         - správce obecního majetku 
Jaroslav Vacek        - pomocník, uklizeč v rámci veřejně prospěšných prací dotovaných 
                                  úřadem práce 
Václav Petrů           - údržba zeleně (sezónní výpomoc) 
 
Dosavadní účetní paní Jana Šandarová odešla k 31.12.2010 po 20 letech vykonávání 
práce účetní obecního úřadu do starobního důchodu. Na základě veřejné výzvy se na 
uvolněné místo účetní přihlásily 2 uchazečky. Byla vybrána paní Ivana Stejskalová, 
která nastoupila 1.10.2010, aby se do konce roku zapracovala a seznámila se s agendou.  
Paní Jana Šandarová bude i nadále pokračovat v práci knihovnice obecní knihovny.  

 
Dosavadní uklízečka paní Eva Pecková ukončila svou pracovní činnost k 31.8.2010. Od 
1.9.2010 nastoupila na místo uklízečky paní Petra Koníčková, která byla vybrána ve 
výběrovém řížení. 
 
 
Všeobecné údaje o obci: 
 
Předboj je obec 1. stupně se samostatnou působností – počet zastupitelů 7. 
Kraj Středočeský, okres Praha-východ 
Pověřená obec (obec II. stupně) – Odolena Voda, Líbeznice (matrika, SÚ) 
Obec s rozšířenou působností (obec III. stupně) – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
 
 

Z činnosti obecního úřadu: 
 
Jelikož zákazové dopravní značky o zákazu průjezdu obcí vozidlům s hmotností vyšší 
než 6 t byly umístěny až těsně před vjezdem do obce a  tato vozidla nemohla již v těchto 
místech změnit trasu, žádala obec o souhlas s umístěním příslušného dopravního 
značení ještě před vjezdem na okresní silnice č., III/0095, III/0086 a III/24213 v k.ú. 
Předboj.  Na žádost obce stanovil Krajský úřad Středočeského kraje se souhlasem 
Ředitelství silnic a dálnic ČR a Policie ČR, DI Praha venkov – východ místní 
úpravu provozu a umístění zákazových značek v souladu s požadavkem obce. (viz příl. 
D89/2010 – dopis KÚ Stř.kraje z 15.3.2010 s přiloženým situačním plánkem o umístění 
dopr. značení). 
 
O několik dní později byl obci doručen dopis Městského úřadu Brandýs n. Labem-
Stará Boleslav, odboru dopravy, pracoviště Praha 1, datovaný 19.3.2010, ve kterém 
se odbor dopravy MÚ odvolává na místní šetření v obci ze dne 18.3.2010 za 
přítomnosti Policie ČR, DI Praha venkov-východ a SÚS Mnichovo Hradiště a  
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stanovuje zrušení dopravního značení umístěného na silnicích III. třídy č. III/0095, 
III/0086 a III/24213 v k.ú. Předboj, které  omezovalo průjezd vozidel s hmotností nad 
6 t. Zrušena byla také nejvyšší povolená rychlost  v obci 40 km/hod. V odůvodnění bylo 
m.j. poukazováno na to, že vozovka má v daném úseku dostatečnou kategorijní šířku a 
vzhledem k tomu, že v celé obci jsou již chodníky, nejsou chodci nijak ohroženi 
provozem vozidel. Obci bylo nařízeno, aby nejdéle do jednoho týdne ode dne doručení 
dopisu zmíněné dopravní značení  na vlastní náklady demontovala, s upozorněním, že 
neuposlechnutí je přestupkem na úseku silničního hospodářství, za který  může být  
uložena pokuta do výše 5.000,- Kč. (viz příl. D90/2010) 
 
Na to reagovala obec dopisem na MÚ Brandýs n. Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, 
pracoviště Praha 1 z 29.3.2010. Zástupci obce vyjádřili v dopise podivení nad tím,  že  k 
místnímu šetření 18.3.2010 nebyla přizvána starostka obce. Dále bylo poukázáno na to, 
že ne všechny chodníky podél silnic 3. třídy byly již dobudovány. V tomto dopise 
navrhovala obec, aby bylo svoláno nové místní šetření na obecním úřadě v Předboji za 
účasti všech dotčených orgánů, na kterém by bylo možné pokusit se najít společné 
řešení této dopravní situace. (viz příl. D91/2010) 
Odbor dopravy MÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, pracoviště Praha 1 trval na svém 
rozhodnutí a obec byla nucena dopravní značení omezující vozidlům nad 6 t průjezd 
obcí  i omezení rychlosti v obci na 40 km/hod. odstranit.  
V návaznosti na to bylo opětovně vyvoláno jednání s rozhodujícími orgány (MěÚ -  
Odbor dopravy, KÚ – Odbor dopravy, Dopr. Inspektorát Policie ČR, SÚS Mnichovo 
Hradiště) a za přítomnosti zástupců sousedních obcí (Veliká Ves, Panenské Břežany, 
Bašť). Bylo navrženo dopravní opatření omezení nákladní dopravy nad 12 t. Obec 
nechala zpracovat projekt širších vztahů, který měl řešit omezení nákladní dopravy pro 
celou oblast. Bohužel projekt 10/2010 obdržel od DI Policie ČR nesouhlasné stanovisko 
s  odůvodněním, že se jedná o přechodný stav související se stavbou obchvatu Líbeznic. 
Obec Předboj hodlá pokračovat v úsilí o omezení průjezdu nákladní dopravy  po 
dokončení stavby obchvatu Líbeznic.  
 
26.4. se konalo, v pořadí druhé, veřejné zasedání obecního zastupitelstva a účast na 
          tomto zasedání byla nebývale vysoká.  Jedním z  hlavních bodů zasedání byla 
kanalizace a důvodem velké účasti obyvatelstva na tomto zasedání byly hlavně výhrady 
některých občanů obce  k výběru firmy Stavokomplet, spol. s  r.o., která se stala na 
sklonku minulého roku provozovatelem ČOV a kanalizace v obci. Nespokojenost se 
týkala také nově vykalkulované ceny stočného, která byla stanovena na 1.150,- 
Kč/osoba/rok.   
Zvýšení ceny stočného vyvolalo  značnou nevoli u některých občanů především  z nové 
zástavby, hlavně pak ze Zahradní ulice. Již před zasedáním OZ byly  sepisovány petice 
a byly organizovány protestní akce občanů. Jednalo se téměř  výhradně o nové 
obyvatele obce. Valná většina starousedlíků stála stranou těchto protestů, neboť si 
všichni dobře uvědomovali výhody kanalizace a všichni měli ještě v živé paměti  
problémy s vyvážením odpadních jímek před vybudováním kanalizace.  
 
Mimo jiné byla napadána i věcná správnost „Smlouvy o komplexním provozování 
tlakové splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a čistírny odpadních vod obce 
Předboj“, která byla uzavřena mezi obcí Předboj a Stavokompletem 1.12.2009. Při 
podpisu smlouvy došlo skutečně k formálnímu pochybení ze strany obce. Jednalo se o  
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dobu, na kterou je smlouva uzavírána. To potvrdil i přizvaný odborník Ing. Hárovník, 
který potvrdil dále, že až na toto pochybení, je smlouva v pořádku. 1.6. 2010 byl 
vystaven dotatek  č. 1 k této smlouvě. Tímto dodatkem byl zrušen bod 3, článku 5 
smlouvy z 1.12.2009, dle kterého byla smlouva uzavřena na dobu neurčitou a nahrazen  
textem: „Smlouva se uzavírá na dobu 30  měsíců ode dne nabytí její účinnosti“  s tím, že 
platnost tohoto dodatku končí dnem  30.5.2012 (správně  mělo být však „31.5.2012“). 
(Pozn.: začátkem r. 2011 byl novým zastupitelstvem vystaven dodatek č. 2 ke smlouvě z 
1.12.2009,  kterým byl bod III. dodatku č. 1 o platnosti do 30.5.2012  zrušen.) 
 
Nespokojenost některých občanů s výběrem firmy provozující v obci ČOV a kanalizaci 
měla za následek podání podnětu k přešetření veřejné zakázky na provozování obecní 
kanalizace a ČOV adresovaného Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 
Stížnost podal pan Jiří Bíbr v květnu 2010. ÚOHS po přezkoumání dokumentace, 
kterou si vyžádal od obce Předboj, neshledal však pochybení na straně obce. (Viz příl. č. 
52/2010) 
 
Zasedání se  zúčastnilo celkem  kolem 50 občanů  a kromě problémů s kanalizací přišla 
na řadu i jiná diskusní témata jako výstavba MŠ, úklid psích exkrementů nebo letiště 
Vodochody a celý průběh zasedání byl nebývale bouřlivý. (Zápis ze zasedání viz příl. 
D2/2010) 
 
Následující den po tomto veřejném zasedání se objevily ve schránkách jednotlivých 
domácností  letáky (viz příl. D7/2010) upozorňující na nově vzniklé internetové 
diskusní fórum obyvatel obce Předboj nazvané Iniciativa Předboj.eu s výzvou o 
zapojení dalších občanů do diskuse na stránkách „www.predboj.eu“ a slibující profily 
nových kandidátů do zastupitelstva obce pro komunální volby 2010.  
Webové Stránky Iniciativy Předboj.eu byly založeny v březnu 2010.  
 
3. až 17.5. proběhla v obci anketa vypsaná na základě připomínek občanů na 
                  veřejném zasedání OZ dne 26.4. Každá domácnost dostala do schránky 
                  anketní lístek se dvěma otázkami:  
 
         Otázka č.1 - zda se má obec připojit k iniciativě STOP LETIŠTI VODOCHODY 
         Otázka č.2 - zda má obec umístit na veřejném prostranství koše na psí exkrementy 
                             a náklady promítnout ke stávajícímu poplatku ze psů.  
 
Bylo rozdáno celkem 226 anketních lístků. Anketa byla anonymní, ale účastníci ankety 
potvrzovali účast v anketě podpisem na seznamu umístěném u zapečetěné schránky na 
OÚ.  17.5. byla anketa vyhodnocena. Z  226 oslovených domácností se zúčastnilo pouze 
85, t.j. 37,61 %. 19 anketních lístků nebylo odevzdáno dohodnutým způsobem a  byly 
tudíž neplatné. 
             
Výsledek ankety: Stop letišti Vodochody   - 66 ano  19 ne                          
                             Koše na psí exkrementy - 43 ano  42 ne  
 
5. a 17.6. byly pořízeny nové letecké snímky obce. Na OÚ bylo vystaveno celkem 5 
různých snímků o velikosti 40 x 30 cm a občané si mohli snímky prohlédnout a vybrané 
snímky objednat za cenu 246,- Kč/ks. 
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1.7. - bylo vypsáno výběrové řízení na místo účetní OÚ. Byla vybrána paní Ivana 
         Stejskalová s nástupem 1.10.2010 – viz výše.  
 
26.7. se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné projednávání návrhu 
      Změny č. 2 územního plánu obce Předboj, které bylo oznámeno v souladu se 
zákonem Veřejnou vyhláškou ze dne 4.6. (příl.č.D9/2010). Svého zákonného práva 
uplatnit připomínky k návrhu Změny č. 2 územního plánu využilo 65 občanů obce, 
oslovených Ing. Karlem Kodišem, který se stal v tomto případě zmocněným zástupcem 
veřejnosti při podání „Věcně shodné připomínky“ ke Změně č. 2 územního plánu obce 
Předboj. (příl.č.10/2010)   
 
 Připomínka představovala: 
1/ požadavek na vydání regulačního plánu 
2/ požadavek na zanesení  výchozích a cílových stavů do územního plánu 
 
Zpracovatelé ÚP Ing. arch. Komrska a Ing. Perglerová konstatovali, při projednávání 
ÚP, že námitky nejsou oprávněné a vyhodnotili připomínky jako neopodstatněné.  
Změna č. 2  ÚP byla posléze schválena na veřejném zasedání ZO dne 8.9.2010. 
 
Žádost Iniciativy Předboj.eu na pořízení videozáznamu z tohoto zasedání byla obecním 
zastupitelstvem jednohlasně odmítnuta.  
Stanovisko nového vedení obce k tomuto odmítnutí: 
Odmítnutí natáčení průběhu zasedání  bylo  v rozporu se zákonem, který pořízení 
takového záznamu  umožňuje.  
Stanovisko starého vedení obce : 
Dle nezávazného právního názoru odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva 
vnitra ČR je potřeba v takových případech kromě práva na informace vycházet také  z 
práva na ochranu osobnosti a je třeba vždy zvážit kterému z obou práv je třeba s 
ohledem na konkrétní okolnosti dát přednost. Mohou být totiž natáčeny i projevy osobní 
povahy, které vyžadují souhlas osoby, jejíž projev má být zaznamenáván. V principu lze  
připustit, že projev člena zastupitelstva na zasedání zastupitelstva nelze označit za 
projev osobní povahy, avšak závazný výklad právních předpisů přísluší v konkrétních 
případech pouze soudům. Z toho důvodu nelze jednoznačně hovořit o protiprávním 
jednání tehdejšího zastupitelstva obce, neboť se tak stalo ve velmi vyhrocené situaci 
před volbami do ZO. Tedy v době nepěkné předvolební kampaně, kdy docházelo často k 
slovním útokům na činnost tehdejšího zastupitelstva a jednalo se mnohdy o nepřesné 
nebo dokonce nepravdivé informace. 
 
Svou nespokojenost s projednáváním Změny č. 2 ÚP vyjádřil zmocněnec veřejnosti a 
iniciátor výše uvedené Věcně shodné připomínky Ing. Karel Kodiš  zasláním stížnosti 
na Ministerstvo vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy,  který však po 
prostudování podkladů, zaslaných na vyžádání obcí Předboj, neshledal  v rámci svých 
kompetencí žádné pochybení  v jednání obce při schvalování změny ÚP, které by 
Ministerstvo vnitra opravňovalo k použití dozorových opatření. Vytknuta byla pouze 
stručnost zápisu ze zasedání zastupitelstva, ve kterém nebyl dostatečně zaznamenán 
průběh zasedání. 
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Přílohy: D12/2010 Zápis z veř.projednávání návrhu Změny č.2 ÚP obce Předboj  
              D13/2010  Dopis Ministerstva vnitra informující o Stížnosti na způsob 
                                projednání a schválení Změny č. 2 ÚP a žádající podklady pro řádné 
                                přezkoumání stížnosti 
              D14/2010 Odpověď  obce  Předboj na dopis pod č. D13/2010 
              D15/2010 Odpověď  Ministerstva vnitra na stížnost  
 
3.8. - bylo vypsáno výběrové řízení na místo uklízečky OÚ. Byla vybrána paní Petra 
         Koníčková s nástupem 1.9.2010 – viz výše. 
 
4.10. - starostka obce Pavla Příšovská a adm. pracovnice OÚ Michaela Langová 
           navštívili  obec Hejnice v severních Čechách, aby předali  výsledek  humanitární 
           sbírky  uspořádané na pomoc občanům této obce, postiženým povodní. 
           Obsah sbírky viz kapitola „Různé“ (str. 24). 
           Sbírku převzala v Hejnici paní Zuzana Kosařová, předsedkyně správní rady 
           humanitární organizace Hope and Help o.p.s. s duchovním Jednoty Bratrské  
           v  Hejnici Rostislavem Dankaničem. Za poskytnutí materiální a finanční pomoci 
           obdržela obec Předboj  děkovný list. (příl.č.D8/2010) 
 
15. a 16.10.2010  byli ve volbách do obecních zastupitelstev zvoleni noví zastupitelé 
                             obce – viz kapitola „Volby“(str. 19)  
 
V prosinci  byl do schránek občanů doručen nezávislý občasník nazvaný „Předbojské 
                    zprávy“. Jednalo se o pokračování ve vydávání „Předbojských novin“, 
                    které před volbami začala vydávat  Iniciativa Předboj.eu. (příl.č.D11/2010) 
       
           
Veřejná zasedání obecního zastupiteslstva 
V roce 2010 se konalo celkem 6 veřejných zasedání obecního zastupitelstva: 
8.3.,  26.4.,  19.7.,  8.9., 15.11. a 29.12.2010. Zápisy z těchto jednání jsou uloženy 
v příloze pod č. D1/2010 až D6/2010. 
 
 
Místní poplatky 
V lednu byly stanoveny místní poplatky pro rok 2010 takto: 
 
Svoz komunálního odpadu:     1x za týden ……. 1600, Kč 
                                                  1x za 14 dní …… 1200,- Kč 
                                                  1x za měsíc …….   700,- Kč 
                                                  Jednorázové …....     60,- Kč 
Jednorázovou známku si mohli koupit pouze občané zdržující se v obci  sezónně.  
 
Bioodpad:  
Dodatečně byla v roce 2010 zavedena nová služba - nádoby na bioodpad.  
Nádoba 120 l - Kč 491,- Kč/rok. 
Nádoba 240 l - Kč 744,- Kč/rok. 
Cena zahrnuje pronájem nádoby, svoz odpadu a využití na kompostárně. 
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Svoz veškerého odpadu zajišťovala, tak jako v minulých letech, firma A.S.A., spol.s r.o.   

 
Poplatky za psa:      Kč 100,-/rok za každého psa  
 
Vodné v  r. 2010:     Kč/m3  38,70 bez DPH      Kč/m3  42,57 vč. DPH 
 
Poplatky za kanalizaci:   1.150,- Kč osoba/rok vč. DPH 
                                          Platba 2x ročně na základě faktury od provozovatele 
                                          kanalizace a ČOV,  firmy Stavokomplet, spol s r.o., Brandýs 
                                          n.L. - St. Boleslav 
 
Požární ochrana 
V r. 2010 byla v platnosti smlouva uzavřená s Jednotkou dobrovolných hasičů města 
Neratovice. Náklady obce s tím spojené činily 20.000,- Kč.  
 
 
Schválený rozpočet  roku 2010 
Příjmy:                12,420.000,00  Kč 
Výdaje:               12,420.000,00  Kč 
 
Plnění rozpočtu roku 2010 
Příjmy:                                  Schválený rozpočet                 Plnění 
Daňové příjmy                             3,650.000,00                  4,015.910,00 
Nedaňové příjmy                            670.000,00                     686.740,00 
Kapitálové příjmy                        1,000.000,00                     105.340,00 
Přijaté dotace                                              0,00                  1,980.770,00 
Příjmy celkem                             5.320.000,00                  6,788.760,00           
 
Výdaje: 
Běžné výdaje                                4,360.000,00                  4,002.940,00 
Kapitálové výdaje                         8,060.000,00                 3,670.480,00 
Výdaje celkem                           12,420.000,00                 7,673.420,00 
 
 
Saldo příjmy-výdaje                 - 7,100.000,00                  - 884.660,00 
Prostředky z minulých let          7,100.000,00                     884.660,00 
Financování celkem                  +7,100.000,00                 + 884.660,00 
 
Dotace do rozpočtu obce za r. 2010 činily celkem 1,980.771,50 Kč, z toho: 
Dotace - volby                                                                33.011,50 Kč 
Dotace - výkon státní správy                                        133.800,00 Kč  
Dotace Úřadu práce                                                        58.960,00 Kč 
Dotace SFDI  (chodníky)                                           1,755.000,00 Kč  
 
Vysvětlení k jednotlivým položkám plnění rozpočtu viz příloha č. D16/2010 (Závěrečný 
účet obce Předboj za rok 2010) 
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Vodovod 
Provozovatelem vodovodu jsou Středočeské vodárny, a.s., Kladno,  které jsou členem 
skupiny Veolia Voda. Majetkem této firmy je i vodovodní řad, který byl do r. 2009 v 
majetku obce. Ke vkladu vodovodního řadu do majetku firmy VKM a.s. (Vodárny 
Kladno-Mělník) došlo v r. 2009.  
 
Kanalizace 
Provoz kanalizace a ČOV  zajišťovala v r. 2010  firma STAVOKOMPLET, spol. s r.o., 
která byla vybrána ve výběrovém řízení v r. 2009, poté co její předchůdce, firma BVS 
aqua s.r.o., vypověděla obci smlouvu. Na základě kalkulace nákladů, které provedla 
firma Stavokomplet byla stanovena výše stočného na 29,81 Kč/m3, což v přepočtu na 
osobu a rok  představuje částku 1371,- Kč. Rozhodnutím zastupitelstva obce byla výše 
stočného pro první rok provozování  upravena na 25,- Kč/m3 včetně DPH (22,72 bez 
DPH) což v přepočtu na osobu a rok představuje částku 1150,- Kč  s tím, že rozdíl za 
provozování bude po celkovém vyúčtování společností Stavokomplet doplacen z 
rozpočtu obce. To znamenalo pro občany  navýšení poplatku za kanalizaci oproti roku 
2009 o 250,- Kč na osobu a rok. Firma Stavokomplet vypracovala smlouvu s názvem 
"Smlouva o odvádění odpadních vod" a každé domácnosti byly předány prostřednictvím 
OÚ 2 vyhotovení této smlouvy. Každá domácnost měla po vyplnění a podepsání 
odevzdat smlouvu na OÚ. Smlouvy byly následně odeslány na firmu Stavokomplet. 
(Vzor smlouvy viz příl.  D17/2010, Stavokomplet – informace pro zákazníky – viz příl. 
D18 /2010)  
Smlouva,  upravuje smluvní vztah mezi občany a firmou Stavokomplet a zároveň je v ní 
uveden dohodnutý způsob platby. Platba je prováděna pololetně na základě vyúčtování 
firmy Stavokomplet, spol. s r.o.  
 
 
Odpady 
 
Komunální odpad  
Pravidla pro svoz domovního odpadu byla v r. 2010 stejná jako v minulých letech. 
Každá domácnost v obci musela mít v souladu se zákonem popelnici. Používají se  
plastové nádoby o obsahu 120 l a jejich vyvážení zajišťovala v roce 2010 firma A.S.A. 
Praha, spol. s r.o., tak jako v minulých letech.  

 
I v r. 2010 probíhal svoz odpadu každé úterý a bylo možné zvolit si četnost vyvážení.  
S každou domácností byla uzavřena smlouva  a po  zaplacení smluvní částky na OÚ 
obdržel každý uživatel stejnopis "Smlouvy o užívání systému za shromažďování, sběr, 
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území 
obce Předboj" a nálepku na popelnici.  Nálepky se liší i nadále barvou podle četnosti 
vyvážení.  
 
Modrá barva – svoz 1x týdně 
Zelená barva – svoz 1x za 14 dní  
Fialová barva – svoz 1x za měsíc 
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Bioodpad 
Tato služba je sezónní a je poskytována pouze v době vegetace, tj.  od 1.4. do 30.11. 
Svoz bioodpadu probíhá 1x za 14 dní. Nádoby na bioodpad mají speciální konstrukci, 
která zabraňuje zahnívání odpadu a zápachu.  
Počet uživatelů v r. 2010: 
Nádoba 240 l – 10 uživatelů 
Nádoba 120 l – 13 uživatelů 
 
Kontejnery na tříděný odpad  zůstaly v r. 2010 na stejných místech jako v r. 2009, tj. v 
ulicích: 
Pod Hřištěm 
Zvonková 
Ke Tvrzi 
 
Žlutý kontejner – plast 
Modrý kontejner – papír 
Černý kontejner s oranžovým víkem – nápojové kartony  
Bílý kontejner – bílé sklo  
Zelený kontejner – barevné a tabulové sklo 
 
Kontejnery na plast a papír jsou vyváženy pravidelně, odvoz kontejnerů na nápojové 
kartony a sklo se objednává po naplnění kontejnerů.  
 
Velkoobjemový kontejner od firmy A.S.A. byl přistaven celkem 3x. Vždy na 3 dny jako 
v minulých letech a to tak, že byl po naplnění  druhý den odvezen a byl přistaven další, 
prázdný kontejner, který byl odvezen 3. den.  
Termíny přistavení kontejneru:   
17.3. - 19.3.2010 
23.6. - 25.6.2010 
22.9. - 24.9.2010 
 
Mobilní svoz nebezpečného odpadu, se uskutečnil celkem dvakrát v ulici Na Vršku: 
27.3.2010       9.45 - 10.15 hod.  
30.10.2010     9.00 - 9.20 hod.  
 
Koše na psí exkrementy 
Na základě výsledků ankety bylo v obci 30.6.2010 instalováno celkem 8 košů na psí  
exkrementy. Tato služba byla dohodnuta s firmou A.S.A. s.r.o na zkušební dobu od 1.7. 
do 31.12.2010. Jedná se o speciální koše s držákem na sáčky, které jsou při každém 
svozu doplňovány. Svoz probíhal vždy 1x za 14 dní. Cílem bylo zjistit, zda bude tato 
služba dostatečně využívána a zda toto opatření přispěje ke zlepšení čistoty v obci. Na 
financování této služby byly použity finanční prostředky vybrané od občanů jako 
poplatky za psy, které v r. 2010 činily celkem 13.600,- Kč. Bylo stanoveno, že pokud se 
koše osvědčí, bude dohodnuto jejich vyvážení i v příštím roce, což by však znamenalo 
zvýšení poplatku za psy na dvojnásobek. 
Již v prvních dnech po instalaci košů však bylo jasné, že koše budou zřejmě využívány 
jen těmi občany, kteří psí výkaly uklízeli i předtím, zatímco ti, kdo po svých psech 
neuklízeli dříve, zcela zjevně nezačali uklízet po svých psech ani po instalaci košů.  
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(mapka s označením umístění košů viz příl. D19/2010) 
 
Na likvidaci odpadů v obci  se podílejí také firmy RETELA, s.r.o. a EKO-KOM, a.s.  
S firmou RETELA má obec uzavřenou smlouvu týkající se zpětného odběru 
elektrozařízení za účelem využití tohoto odpadu. Podobnou smlouvu má obec 
uzavřenou také se společností EKO-KOM. Na základě této smlouvy mohou být 
využívány recyklovatelné odpady (plasty, papír, sklo a obaly Tetra Pak) a navíc se 
finanční náklady spojené s likvidací těchto odpadů částečně vrací obci prostřednictvím 
této společnosti. 
 
V r. 2010 bylo v obci Předboj zlikvidováno cca 234 tun odpadu. Náklady spojené s 
likvidací odpadu činily 546.725,-  Kč. 
 
Komunální odpad                                     nákl. 374.899,- Kč         
Velkoobjemové kontejnery                          „      34.617,- Kč           
Dohromady  cca 199 t  odpadu              nákl. 409.516,- Kč 
      
96 % těchto nákladů bylo kryto platbami občanů a 4% byly hrazeny z rozpočtu obce 
 
Tříděný odpad      cca 23 t -  nákl.103.745,- Kč        80 %  kryto společností EKO-KOM 
                                                                                   20 %  hradila obec z rozpočtu 
  
Nebezpečný odpad        nákl. 14.043,- Kč         plně hrazeno obcí z rozpočtu  
 
Bioodpad                       nákl. 13.402,- Kč         hrazeno platbami občanů v plné výši 
 
Psí exkrementy             nákl.   6.019,- Kč         hradila obec (bylo použito místních 
                                                                           poplatků za psy) 
                                                                                
 
   
                                                

Volby 
 
V roce 2010 se konaly troje volby. První  do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky proběhly v klidu a bez problémů.  
 
1/ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  
Volby se konaly: 

 v pátek 28.5.2010 od 14.00 do 22.00 hod.  
 v sobotu 29.5.2010 od 8.00 do 14.00 hod.  

Místem konání v obci byla volební místnost v prostorách společenské místnosti 
obecního úřadu. 
 
Složení volební komise: 
Předsedkyně: Michaela Langová  
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Členové: Hana Vráblová  
                Eva Pecková 
                Jitka Paděrová  
                Antonín Bašta 
Zapisovatelka: Jana Mahdíková  
 
V obci bylo zapsáno celkem 408 voličů. 
Voleb se zúčastnilo 308 voličů, všechny hlasy byly platné. 
Volební účast 75,5 %. 
 
Výsledky hlasování v obci: 
1. ODS                                                     77 hlasů           25,0 % 
2. TOP 09                                                 74 hlasů           24,0 % 
3. Věci veřejné                                         57 hlasů           18,5 % 
4. ČSSD                                                   48 hlasů           15,6 % 
5. KSČM                                                 16 hlasů             5,2 % 
6. Suverenita J.Bobošíkové                     11 hlasů             3,6 %          
7. ZEMANOVCI                                       8 hlasů              
8. Strana zelených                                     5 hlasy              
9. -11. Pravý blok                                      3 hlasy              
           Česká pirátská strana                      3 hlasy              
           Strana svobodných občanů             3 hlasy              
12.-14. KDU-ČSL                                      1 hlas                 
             Česká strana nár. socialistická       1 hlas                 
             Dělnická strana soc.spravedlnosti 1 hlas                 
 
2/ Volby do zastupitelstev obcí 
Druhé volby do zastupitelstva obce se konaly v říjnu a atmosféra, která jim  předcházela 
byla velmi dramatická.  
 
V březnu zahájila svoji činnost opoziční strana Iniciativa Předboj.eu a jejími členy, či 
sympatizanty byli ve valné většině noví obyvatelé obce. Ostrá kritika dosavadního 
vedení obce a všecho, co se v obci v minulých letech povedlo zrealizovat narostla do 
nebývalých rozměrů. Tato opoziční strana představila již na samém začátku svých 8 
navrhovaných kandidátů do zastupitelstva obce. Dva z uvedených 8 občanů, kteří chtěli 
původně kandidovat však od svého úmyslu upustili a byli nahraženi jinými dvěma 
kandidáty. Na stránkách www.predboj.eu, se často  objevovaly mnohdy i neověřené a 
nepravdivé informace týkající se např. majetku obce apod. Zastupitelstvu bylo 
vytýkáno, že se obec zbavila nemovitostí, které by mohly v současné době sloužit po 
přebudování např. jako mateřská školka. Jednalo se především o budovu, kde býval 
kdysi dětský zemědělský útulek, tělocvičnu, samoobsluhu a hospodu se sálem. Trvalo  
dlouho, než se podařilo vysvětlit , že tyto budovy obci nikdy nepatřily. Že tělocvičnu 
prodal Sokol, samoobsluhu Jednota a hospoda s budovou, kde býval dětský útulek byly 
vráceny v restituci.  
 
Obci, či zastupitelům, bylo vytýkáno špatné  hospodaření a nedostatečné využívání 
dotací. I když Iniciativa Předboj.eu nezpochybňovala to, že se v minulosti podařilo  
vykonat i mnoho dobrého,  bylo hlavním volebním programem některých opozičních  
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kandidátů  provedení auditu na hospodaření obce a z úst některých kandidátů se ozývala 
slova jako "provést inventuru, uklidit a začít znovu". V tomto duchu byla též 27.8.10 
uspořádána taneční zábava s amatérskou hudbou v restauraci "U Svobodů". Mělo se 
jednat o předvolební "Setkání příznivců změn a příznivců Iniciativy Předboj.eu“. Dle 
plakátu neměla být na programu politická agitace, avšak samotný název akce "Vymetání 
pavučin" svědčil spíše o opaku. Zájem o tuto akci nebyl však zřejmě tak  velký, jak 
organizátoři očekávali. Kromě kandidátů Iniciativy.eu a jejich rodinných příslušníků se 
této akce zúčastnilo jen několik málo občanů. (Pozvánka na akci viz příl. D20/2010) 
  
V příloze kroniky jsou tyto tiskoviny vydané v rámci volební kampaně: 
 
A/ Doklady, kterými se snažilo stávající obecní zastupitelstvo informovat občany o 
    tom, co bylo vykonáno v uplynulém volebním období a co se plánuje na období 
    nastávající: 
     1/ Bilance působení zastupitelstva obce ve volebním období 2006 – 2010 (příl. 
         D21/2010) 
     2/ Odpovědi na otázky – reakce na nepravdy šířené opoziční stranou (příl. D22/2010) 
     3/ Multifunkční dům Předboj – informace o nákladech a etapizaci výstavby (příl. 
         D23/2010  
     4/ Obec dnes a před 20. lety – přehled  „porevolučního“ vývoje obce (příl. 
         D24/2010) 
     5/ Volební program – fotografie kandidátů do ZO – počítačově zpracované fotografie 
         Multifunkčního domu  (příl. D25/2010). 
 
B/ Doklady Iniciativy Předboj.eu: 
     1/ Programové prohlášení  z 20. července, zveřejněné na webu Iniciativy Předboj.eu 
         (příl. D26/2010) 
     2/ Kandidátní listina Iniciativy Předboj.eu (příl. D27/2010) 
     3/ „Předbojské noviny“ č. 1 z října 2010 (příl. D28/2010) 
     4/ „Předbojské noviny“ č. 2 z října 2010 s volebním programem Iniciativy.eu (příl. 
         D29/2010) 
 
Termín voleb do zastupitelstev obcí byl vyhlášen na 15.-16.10.2010. Na zasedání 
zastupitelstva obce dne 19.7.2010 bylo stanoveno a schváleno 7 členů zastupitelstva tak, 
jako v uplynulých letech. Byly sestaveny a řádně zaregistrovány dvě kandidátky. 
        
1. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - vylosované č. 2 
    Kandidátka složená ze stávajících zastupitelů, doplněná dvěma novými kandidáty. 
    Z původních členů zastupitelstva upustila od další kandidatury ze zdravotních důvodů  
    místostarostka a bývalá dlouholetá starostka paní Jaroslava Vondráčková. 
     

Poř.č. Příjmení, jméno věk Povolání  

1. Příšovská Pavla  39 starostka  

2. Voves Petr Ing.  46 stavební inženýr 

3. Paděrová Jitka  62 důchodce 
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4. Vrábel Jaroslav  39 stavební technik  

5. Potůček David Ing.  36 ICT architekt 

6. Vignát-Mimochodský Robert 47 řidič 

7. Svoboda Tomáš 47 podnikatel 

8. Novotná Iva  32  sekretářka - mat.dov. 

 
                                          
2. Sdružení nezávislých kandidátů - Iniciativa Předboj.eu – vylosované č. 1                                           
    kandidátka složená z opozičních kandidátů.  
 

Poř.č. Příjmení, jméno věk Povolání  

1. Kodiš Karel Ing.  60 technický  ředitel   

2. Bíbrová Marie  38 na rodičovské dov. 

3. Soběslavský Radek Mgr.   37 právník 

4. Martincová Karolína  33 úřednice  

5. Polák Petr   44 servisní technik  

6. Hrdličková Eva Mgr.  35 personální ředitelka  

7. Schmied Bedřich  42 likvidátor pojišťovny 

8. Černocký Pavel  65  důchodce 

 
Za Iniciativu Předboj.eu hodlali kandidovat původně také pánové  Beránek Roman a 
Švihel Zdeněk. Tito dva pánové však později od svého záměru upustili. Původní seznam 
kandidátů byl dodatečně doplněn o kandidáty s č. 7 a 8. 
(Hlasovací lístek – viz příl. D30/2010) 
                                                                          
 
Volby se konaly: 

 v pátek 15.10.2010     od 14.00 hod. do  22.00 hod. 
 v sobotu 16.10.2010   od 8.00 hod. do 14.00 hod.  

Místem konání v obci byla volební místnost v prostorách společenské místnosti 
obecního úřadu. 
 
Složení volební komise: 
Předsedkyně:  Hana Vráblová     
Členové: Jana Šandarová  
               Michaela Langová  
               Eva Pecková  
               Antonín Bašta  
               Marek Mozga (jmenován Iniciativou Předboj.eu) 
Zapisovatelka:  Jana Mahdíková   
 
 

19 



 
Počet zapsaných voličů:                                                438  
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:        319 
Počet odevzdaných úředních obálek:                            317 
Účast ve volbách:  72,83 % 
 
 
Výsledky voleb: 
 
Pořadí              Jméno a příjmení                    Věk        Pořadí            Počet  
                                                                                       na hl.lístku     hlasů  
 

Zvolení kandidáti: 
Volební strana č. 1 - Sdružení nezávislých kandidátů Iniciativa Předboj.eu 
       1.           Karel Kodiš                                 60               1.               191 
       2.           Radek Soběslavský                     37               3.               186 
       3.           Karolína Martincová                   33               4.               169 
       4.           Eva Hrdličková                           35               6.               163    
 
Volební strana č. 2 - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 
       1.            Pavla Příšovská                          39               1.               139 
       2.            Robert Vignát - Mimochodský   47               6.               139 
       3.            Tomáš Svoboda                          47               7.               138 
 
 
Náhradníci: 
Volební strana č. 1 - Sdružení nezávislých kandidátů Iniciativa Předboj.eu 
       1.            Marie Bíbrová                             38               2.              152 
       2.            Petr Polák                                    44               5.              157 
       3.            Bedřich Schmied                         42               7.              149 
       4.            Pavel Černocký                           65               8.                21   
 
Volební strana č. 2 - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 
       1.            Jaroslav Vrábel                            39               4.              136 
       2.            Petr Voves                                    46               2.              127 
       3.            Jitka Paděrová                              62               3.              131 
       4.            David Potůček                              36               5.              123 
       5.            Iva Novotná                                  32               8.                35   
 
 
 
3/ Volby do senátu Parlamentu ČR 
1. kolo voleb se konalo současně s volbami do zastupitelstev obcí 15.a 16.10.2010. 
Obec Předboj byla zařazena do okrsku č. 28 – Mělník. 
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Výsledky hlasování v obci v 1. kole: 
Počet zapsaných voličů:                                  435 
Počet voličů, kterým byly vydány obálky:      260          
Počet odevzdaných úředních obálek:               254  
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:       254 
Volební účast:     59,77 % 
 
 
Č. kandidáta       Jméno a příjmení                                 počet hlasů 
 

        1.                 Nina Nováková (TOP 09)                         60 
        2.                 Libor Holík (VV)                                      55 
        3.                 Milan Němec (ČSSD)                               50 
        4.                 Jiřina Fialová (KSČM)                                7 
        5.                 Petr Hannig (Suverenita)                           27 
        6.                 Veronika Vrecionová (ODS)                      55    
 
V celém okrsku 28 - Mělník zvítězili a do druhého kola voleb do senátu postoupili 
Veronika Vrecionová (ODS) a Milan Němec (ČSSD). 
Volební účast v obci:                 58,39 % 
Volební účast v celém okrsku:  43,73 % 
 
Výsledky hlasování v obci v 2. kole: 
Počet zapsaných voličů:                                 436 
Počet voličů, kterým byly vydány obálky:     100 
Počet odevzdaných úředních obálek:              100 
Počet platných hlasů ve volením okrsku:        100 
Volební účast:    22,93 % 
 
V druhém kole hlasování v obci zvítězila kandidátka č. 6 Veronika Vrecionová (ODS). 
Počet hlasů:        Milan Němec                  34 
                           Veronika Vrecionová       66 
 
V celostátním měřítku zvítězila v 2. kole hlasování ve volebním obvodu č. 28 Mělník 
rovněž kandidátka za ODS Veronika Vrecionová. 
Procentní zisky kandidátů:  Veronika Vrecionová (ODS)       55,83 % 
                                             Milan Němec (ČSSD)                 44,16 % 
 
 
První společná  schůzka zvolených členů nového zastupitelstva obce se na přání 
Iniciativy Předboj.eu konala již 25.10.2010, tedy ještě před zákonem stanoveným 
termínem. Jak bylo následně uvedeno na webových stránkách Iniciativy Předboj.eu, 
týkalo se jednání  především organizačního a personálního uspořádání obecního úřadu s 
cílem zajistit chod obce. Na této schůzce došlo k předběžné dohodě o struktuře 
obecního úřadu. 
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Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Předboj 
 
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Předboj se konalo v souladu se 
zákonnými lhůtami 15.11.2010 od 18.00 hod. v restauraci „U Svobodů“. Noví 
zastupitelé složili slib a bylo odsouhlaseno rozdělení funkcí, zřízení výborů a jejich 
složení.              
V úvodu byl zvolen zapisovatel a ověřovatelé zápisu, a sice: 
Zapisovatel: Mgr. Radek Soběslavský  
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Eva Hrdličková a Tomáš Svoboda 
Následně byl schválen program zasedání. 
 
Hlavním bodem zasedání byla volba starosty a místostarosty  
Starostou byl zvolen Ing. Karel Kodiš (neuvolněný) 
První místostarosta:  Mgr. Radek Soběslavský (neuvolněný) 
Druhý místostarosta: Pavla Příšovská  (uvolněná) 
 
Složení finančního výboru:  

 Předseda: Karolína Martincová, DiS 
 Členové: Mgr. Eva Hrdličková, Robert Vignát-Mimochodský 

 
Složení kontrolního výboru: 

 Předseda: Tomáš Svoboda 
 Členové: Mgr. Eva Hrdličková, Robert Vignát-Mimochodský 

 
Měsíční odměny členů zastupitelstva byly stanoveny takto:  

 neuvolněný člen zastupitelstva:        460,- Kč 
 předseda výboru:                            1.060,- Kč 
 člen výboru:                                       750,- Kč 

(odměna předsedy a člena výboru se přičítá k odměně neuvolněného zastupitele) 
 neuvolněný starosta:                      18.260,- Kč 
 neuvolněný místostarosta:             16.640,- Kč 

 
Dále bylo dohodnuto, že předání agendy obecního úřadu proběhne do konce r. 2010. 
Do diskuse k tématu zasedání se nikdo nepřihlásil,  pouze místostarostka Pavla 
Příšovská,  hodlala na závěr poděkovat odstupujícímu zastupitelstvu za práci v 
uplynulém volebním období, což nakonec učinil sám nově zvolený starosta Ing. Karel 
Kodiš, který vyjádřil přesvědčení,  že nové zastupitelstvo bude alespoň tak úspěšné jako 
minulé. 
Vzhledem k tomu, že se nikdo další nepřihlásil do diskuse, bylo 1. zasedání nového 
zastupitelstva v 18.20 hod. ukončeno.  
 
Průběh celého zasedání byl natáčen na video a záznam byl umístěn na oficiální webové 
stránky obce spolu s písemným záznamem ze zasedání. Videozáznam byl pořízen 
panem Romanem Beránkem, provozovatelem produkční společnosti PRTV.cz. 
 
 
 

22 



 

Památky 
  
Zvonička  
V březnu byl na zvoničku připevněn nový, keramický zvon. Původní zvon byl před lety 
odcizen a zvonička zůstala dlouhé roky bez zvonu. Z obavy, aby nedošlo k dalšímu 
odcizení, byl pořízen prozatím na zkoušku zvon keramický.  
 
Husův pomník 
V roce 2010 uplynulo 95 let od odhalení tohoto pomníku. 5.7.  v předvečer výročí 
upálení, byly u pomníku umístěny květiny k uctění památky  Jana Husa. Den upálení 
Jana Husa 6.7. je státním svátkem České republiky. 
 
Kaplička  
Jak uvádí kniha Povodí Mratínského potoka a jeho okolí jedná se o výklenkovou 
kapličku z doby kolem r. 1800. Na kapličce je umístěn křížek s letopočtem 1809, což by 
nasvědčovalo tomu, že kaplička byla skutečně postavena v r. 1809. Bohužel nikdo asi 
neví, zda se jedná o původní křížek.  

 
 
Různé 
 
14.2. - se uskutečnil v internetovém Radiu Dechovka,  v pořadu "Na kávičku", rozhovor 
            se starostkou  Pavlou Příšovskou a  místostarostkou Jaroslavou Vondráčkovou. 
            Předmětem rozhovoru bylo  povídání o obci. (CD se záznamem rozhovoru viz 
            příloha CD1/2010) 
 
24.3. - vzniklo internetové diskusní fórum nazvané "Fórum obyvatel obce Předboj". 
           Jednalo se o neoficiální webové stránky obce s názvem „ www.predboj.eu“ a k 
           možnosti zúčastnit se diskuse bylo nutno se zaregistrovat, obvykle křestním 
           jménem a číslem popisným.  Přístup na stránky byl chráněn heslem a podmínkou 
           registrace byl trvalý pobyt v obci, popř. to, že zde někdo bydlí a trvalé bydliště 
           má na jiné adrese. Přihlásilo se celkem asi 70 uživatelů. Zároveň byli představeni 
           kandidáti  pro komunální volby v říjnu 2010. Jednalo se o celkem 8 kandidátů 
           U každého jména byla uveřejněna fotografie, přehled vzdělání, dosavadních 
           zaměstnání a přehled jazykových znalostí. 
 
27.3. - v zasedací místnosti OÚ byl uspořádán 1. ročník výroby velikonočních věnců. 
           Výroby a zdobení věnců a váziček se zúčastnilo celkem 10 lidí. Instruktáž vedla 
           paní Iva Hájková z Předboje. Cena kurzu byla 150,- Kč a  zahrnovala též 
           veškerý potřebný materiál.  
            
30.3. - v ulici Na Vršku se uskutečnil prodej stromků a keřů 
 
10.4. - v zasedací místnosti OÚ se uskutečnil 1. bazárek dětského jarního a letního 
           oblečení. Zájem prodávajících i kupujících předčil očekávání. Organizátorkami 
           bazárku byly Michaela Langová a Mária Laube. (Leták příl. D31/2010) 
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12.4. - se uskutečnil v ulici Na Vršku prodej kuřic a kohoutů z drůbežárny Hořešovice. 
           Drůbež byla dovezena dodávkou po předchozí objednávce.  
           Cena kuřic 115-140,- Kč (dle stáří) 
           Cena krmné směsi KZK 130,- Kč/10 kg  
         
5.5. - v ulici Dlouhé se konaly závody dětí na odstrkovadlech, motorkách a 
         koloběžkách. Přihlásilo se celkem 16 dětí, které byly rozděleny do tří kategorií.  
         Ceny byly zakoupeny z výtěžku dětského bazárku a byly připraveny pro všechny 
         účastníky závodu bez ohledu na umístění. Jen počasí dětem moc nepřálo. Bylo 
         chladno, ale nepršelo. (Příl. D32/2010) 
 
8.5. - byl poslední den pro účast v anketě zadavatelky a zpracovatelky paní Jarmily 
          Havlůjové. Anketa měla sloužit k průzkumu zájmu pro soukromé zařízení, jehož 
          vznik byl plánován na září 2010. Součástí tohoto zařízení mělo být: 
          A/ Mateřská školka pro děti od 3 let (se širokým spektrem různých aktivit) 
          B/ Centrum volného času (s bohatým výběrem akcí pro děti) 
          C/ Hlídání dětí (ve všední dny i o víkendu) 
          Výsledky ankety nebyly zveřejněny. Zadavatelka ankety nakonec od svého 
           původního záměru upustila 

 
31.5. - u obecního úřadu se konalo od 19.00 hod. povinné očkování psů, koček a 
           dalších masožravých doma chovaných zvířat proti vzteklině 
 
1.6. - se konala v ulicích Pod Hřištěm a Na Jaroši, při vjezdu do obytné zóny, dětská 
         dopravní akce nazvaná Bezpečně v naší obytné zóně. Děti zastavovaly řidiče, kteří 
         projížděli obytnou zónou a pokládaly jim otázku: „Jakou rychlostí se jezdí v 
         obytné zóně?“ Řidiči, kteří odpověděli správně dostali od dětí jablko a ti, kteří 
         odpověděli špatně dostali citron. Bohužel bylo více těch, co odpověděli špatně a 
         někteří dokonce ujeli. Organizátorkami akce byly Mária Laube a Michaela 
         Langová. Finanční příspěvek na nákup ovoce poskytl OÚ. (příl. D33/2010 –  
         2 letáky) 
           
27.6. - na víceúčelovém asfaltovém hřišti se konal v době od 9.00 do 11.00 v pořadí  
           1. Předbojský blešák. Organizátorky akce:  La & La  (Langová, Laube) 
            (Příl. D34/2010 – leták) 
 
1.7. - byla zřízena služba komplexního zajištění obsluhy košů na psí exkrementy 
         prostřednictím společnosti A.S.A., s.r.o. a  bylo nainstalováno celkem 8 košů, s 
         tím,  že koše budou vysypávány a doplňovány v intervalu 14 dnů.  
         Tato služba byla dohodnuta na zkušební dobu od 1.7. do 31.12.2010. Na úhradu 
         nákladů za tuto službu byly použity peníze vybrané na  poplatcích za psy v r.2010. 
         (Mapka s rozmístěním košů viz příl. D19/2010) 
 
27.8. - v Restauraci U Svobodů se konala předvolební akce opoziční strany nazvaná 
           „Vymetání pavučin“. Akce byla označena jako setkání příznivců změn a 
            Iniciativy Předboj.eu. Jednalo se o zábavu při živé (amatérské) hudbě. Plakát viz 
            příl. D20/2010).  
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29.8. -  konal se tenisový turnaj na víceúčelovém hřišti (viz Akce Sokola – str. 40, plakát 
            viz příl. D57/2010) 
 
1.9. - firma RENOVA PV s.r.o. se sídlem v Předboji, Na Vršku 17, otevřela půjčovnu 
         stavební techniky (vrtačky, vibrační desky, elektrocentrály, míchačky, hliníkové 
         lešení atd.) - viz příl. D35/2010  
 
13.9. - uskutečnilo se v pořadí 2. setkání seniorů. Tentokrát v restauraci U Svobodů. 
           Začátek setkání byl v 15.00 hod. a zúčastnilo se ho kolem 55 seniorů. Setkání 
           bylo spojeno s vyhodnocením 1. předbojského štrůdlování, tj. soutěže o nejlepší 
           sladký štrůdl. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 14 štrůdlů. Na začátku setkání 
           zasedla porota v tomto složení: 
           Marie Kolářová 
           Eva Tomanová 
           Jiřina Zemanová 
           Antonín Bašta 
           Aladár Kočko 
      
           Po ochutnávce rozhodla porota takto: 
           1. místo: paní Hodějovská  
           2. místo: paní Šťastná 
           3. místo: paní Čermáková 
                          paní  Paděrová   
 
           Odměnou byly poukázky do hypermarketu Globus, a sice: 
           1. místo - 300,- Kč 
           2. místo - 200,- Kč   
           3. místa - po 100,- Kč 
                    
            Po vyhodnocení byly štrůdly rozdány na stoly jako pohoštění. Každý z 
            přítomných dostal pak  ještě kávu nebo čaj dle vlastního výběru a jeden nápoj 
            také dle vlastního výběru.  
            Dalším bodem programu bylo představení se Radia Dechovka. Byl přítomen 
            ředitel rádia pan Roman Culek s manželkou, která je programovou ředitelkou 
            rádia. Oba pozdravili účastníky setkání a promítli krátký film, kterým představili 
            svá dvě studia v Předboji a spolupracovníky rádia. Po tomto krátkém představení 
            následovala volná zábava s poslechem živého vysílání Radia Dechovka  a 
            krátkým vstupem moderátorky Táni Pikartové, která pozdravila setkání seniorů a 
            zmínila se také o soutěži v pečení štrůdlů. 
            Přílohy: pozvánka na setkání se seniory a štrůdlování - D36/2010  
                          zvukový záznam přímého vstupu vysílání Radia Dechovka - CD 3/2010 
 
19.9. - na víceúčelovém hřišti se konal v době od 9.00 do 11.00 hod. 2. Předbojský 
           blešák, během kterého proběhla humanitární sbírka na pomoc obci Hejnice, 
           kterou  zasáhly  7.8.2010  povodně. (Plakát viz příl. D84/2010) 
           Výsledek sbírky: 
           3.300,- Kč v hotovosti 
           18 párů ponožek 
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           52 krabiček léků 
           16 pytlů stavebního materiálu   
           oblečení pro děti i dospělé 
            zednické lžíce 
            pracovní rukavice 
            záclony  
            prodlužovací kabely  
 
             Předání výsledku humanitární sbírky se uskutečnilo v Hejnicích 4.10.2010. 
             (více viz kap. „Z činnosti obecního úřadu“ str. 11 - příl. D8/2010) 
 
4.10. - zahájil svou činnost Dětský klub Sluníčko pod vedením paní Jarmily Havlůjové.  
           Každé pondělí od 17.30 hod. se konaly v zasedací místnosti OÚ výtvarné 
           dílničky (nejen pro děti). Cena jedné asi hodinové návštěvy dílničky byla 
           stanovena takto: 
           tvořící dítě 25,- Kč 
           tvořící dospělák 30,- Kč 
           netvořící doprovod zdarma 
           + materiál dle vlastního výběru 
           (program jednotlivých „dílniček“ viz plakátky – příl č. D37/2010 a D38/2010) 
 
9.10. - v zasedací místnosti OÚ se uskutečnil již druhý bazárek dětského oblečení. 
           Tentokrát podzimně – zimní. Zájem prodávajících i kupujících byl veliký. 
           Zúčastnilo se 20 místních i přespolních  maminek, které přinesly k prodeji 
           celkem kolem 700 kusů oblečení. Pořadatelkami byly opět Michaela Langová a 
           Mária Laube. (plakátek viz příl. D39/2010) 
 
12.10. - v ulici Dlouhé malovaly děti křídami na silnici, kterou tak zkrášlily svými 
             obrázky. Za svou činnost byly sladce odměněny. Organizátorkami byly La&La 
             (Langová-Laube) 

 
28.10. - firma Yard Resort  uspořádala Den otevřených dveří v prostorách 
             zrekonstruovaného statku v Předboji a rostoucího golfového areálu. Více viz 
            „Aktivity na statku“ str. 46 (pozvánka viz příl. D40/2010 a plánek areálu 
            D41/2010) 
 
6.11. - dětský klub Sluníčko uspořádal Lampionovou cestu Předbojem. Zájemci o tuto 
           akci museli mít lampionek na žárovku. Cena za 1 dítě činila 90,- Kč. Start byl u 
           OÚ. (Plakátek D83/2010) 
 
8.11. - ve společenské místnosti OÚ se konala  první ukázková hodina kurzu 
           trénování paměti pro seniory. Zúčastnilo se 14 zájemkyň o tento kurz. První 
           ukázková hodina byla zdarma a měla úspěch, takže bylo dohodnuto uspořádat 
           celý kurz v trvání 10 hodin a to každé pondělí od 15.00 hod. Začátek kurzu byl 
           stanoven na 15.11. Cena kurzu byla 350,- Kč/hod. plus 100,- Kč za dopravu bez 
           ohledu na počet účastníků. To znamená, že celkové náklady za celý kurz činily 
           4.500,-  Kč. Kurz byl  pro účastníky zdarma, celou částku hradil OÚ.  
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27.11. - v zasedací místnosti OÚ se konala od 13.30 hod. výroba adventních věnců. Pod 
             vedením aranžérky Ivy Hájkové si mohly zájemkyně z řad občanek Předboje 
             vyrobit věnec na stůl nebo na dveře. Jako překvapení pro účastnice kurzu 
             výroby věnců přinesla paní Iva Hájková nařezané poleno na výrobu vánočních 
             svícnů. Atmosféru Vánoc dokreslovala vánoční hudba.  
 
4.12. - firma Yard Resort  uspořádala na statku v  Předboji zábavní odpoledne s názvem 
          „Mikuláš na statku v Předboji“. Více viz „Aktivity na statku“ str. 46. 
           (Pozvánka viz příl.č. D42/2010) 
 
 

Pošta a telefon  
Pošta příslušná pro obec Předboj je v Kojeticích. Pošt. směrovací č. je 250 72. 
Adresa pošty: Lipová 75, Kojetice u Prahy  
Vedoucí pošty: Jana Hrdinová  
Poštovní doručovatelky pro obec Předboj: Lenka Nejedlá  
                                                                    Libuše Floriánová  
Poštovní doručovatelky jezdí do obce každý den dopoledne  autem s označením České 
pošty. Obvykle v rozmezí 11.00 až 13.00 hod. V případě, že se nemohou dozvonit, 
ohlašují svůj příjezd zvukovou znělkou (písnička „Jede, jede poštovský panáček“). 
 
Předboj spadá pod UTO (Uzlový telefonní obvod) Mělník. Telefonní čísla pevných 
linek začínají číslem 315 a jsou devítimístná. Telefonní automat společnosti Telefónica 
O2  je v ulici Na Vršku, vedle telefonního automatu je poštovní schránka České pošty. 
 
Denní tisk 
Denní tisk je možné zakoupit v místním obchodě, včetně nedělních novin. Někteří 
občané dávají přednost předplatnému denního tisku. Předplatné zajišťuje firma 
Mediaservis s.r.o.  Tisk je doručován každý den ráno  mezi 7. až 9. hodinou. 
Počet předplatitelů se v r. 2010 pohyboval kolem 40. Např. K 15.9. evidovala firma 
Mediaservis, s.r.o. 41 předplatitelů v naší obci. Nejčastěji předplacené noviny: MF Dnes 
(12) a Právo (5). Z časopisů to byla Naše krásná zahrada (5). 
 
 
 
Služby 
 
1. V obci působí úspěšně již čtvrtým rokem Kadeřnictví Jany Kršmaru. Je určeno pro 
    ženy, muže i děti. 
    Otvírací hodiny: Po až Pá - 8.00 - 18.00 hod., So 8.00 - 12.00 hod.  
 
2. V průběhu  roku do obce zajíždělo každý týden ve středu auto firmy „Family Frost“ 
     rozvoz zmrzliny a mražených výrobků. (Vzor nabídkového letáku příl. D82/2010) 
     
3. Jedenkrát za 14 dní přijíždí do obce pojízdná prodejna s propan-butanovými lahvemi. 
    Služba je určena občanům, kteří používají propan-butan, zejména na vaření. 
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4. Koncem září začala dojíždět do obce každé úterý ve 12.00 pojízdná prodejna "Ráj 
     kuřat". Výrobce, firma FAJNFOOD s.r.o., Důl Max 118 z Libušína nabízela levné 
     kuřecí a vepřové maso, hotová chlazená jídla, kvalitní hotové výrobky a  levné 
     polotovary. Koncem roku přestala jezdit – zřejmě kvůli malému zájmu občanů. 
 
5. V pondělí 21.6. od 17 do 19 hod. a ve středu 23.6. od 10 do 12 hod. poskytovala na 
     obecním úřadě poradenské služby v oblasti pojištění pod hlavičkou IMG a.s. paní 
     Jana Kajprová ze Sluh (rodačka z Předboje). 
 
6. Vzhledem k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.z 1.3.2010 o podmínkách požární 
    bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které začíná platit od 
    1.1.2011 dohodl obecní úřad hromadné čištění komínů s možností dohodnout si 
     následně revizi komínů. Dle tohoto nového nařízení vlády musí být jedenkrát ročně 
     zkontrolován každý dům nebo chata, kde se používá komín při vytápění tuhými 
     palivy nebo plynem. Rovněž je nutné komín min. 2x až 3x ročně čistit.  
     Čištění komínů a následné revize prováděla kominická firma pana Vladislava Maříka 
     z Líbeznic. 
     Ceny prací: vymetení komína – 350,- Kč 
                         revize komína s vydáním osvědčení o stavu komína – 800,- Kč 
 
   
 
Příslušnost ke kostelu 
Spádový kostel pro naši obec je kostel sv. Víta v Kojeticích.  V r. 2010 oslavil kostel 
750. výročí. Stavba kostela je odbornou literaturou datována přibližně do r. 1260, kdy 
údajně vznikl z podnětu tehdejšího děkana svatovítské kapituly. K výročí kostela byla v 
kojetické ZŠ a MŠ otevřena ve dnech 12. a 13.6.2010 výstava o historii Kojetic a byl v 
tyto dny otevřen kostel, který bývá jinak otevřen pouze v době bohoslužeb každou 
středu od 16.00 hod. K výročí byl v  kostele uspořádán také koncert Smíšeného sboru 
Pražští pěvci pod vedením Stanislava Mistra. Na varhany hrál Jan Steyer. Datum 
výstavy a oslav kostela bylo zvoleno na dobu konání Svatovítské poutě, která se slaví 
každoročně na svátek Víta (15.6.), patrona kojetického kostela. Vzhledem k příslušnosti 
obce Předboj ke kojetickému kostelu, slaví se svatovítská pouť také v Předboji.  
(Popis a historie kostela viz letáček k 750. výročí - příl. D43/2000) 
 

Pohřebnictví 
Spádový hřbitov pro naši obec je v Kojeticích. Obec Předboj zaplatila v r. 2010 obci  
Kojetice 13.846,- Kč za pronájem hrobových míst. Výše požadované částky je 
každoročně vypočítávána z příjmů a výdajů za minulé období. Částka na jedno hrobové 
místo činila 301,- Kč. Občané Předboje měli na kojetickém hřbitově v r. 2010  
pronajatých 46 hrobových míst. 
Na kojetickém hřbitově začala v září  2010 oprava velmi zchátralé budovy márnice. 
Došlo k celkovému vyklizení, zpevnění zdí, zhotovení věnce, vybourání příček, zazdění 
dvou oken a obnovení okna nad vchodem. Márnice byla nahozena, byl zhotoven krov, 
střecha, okna, podlaha atd. Všechny práce prováděl  na své náklady pan Karel Jelínek z 
Předboje. Dokončení prací bylo naplánováno na začátek r. 2011. 
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Vzhled obce  
 
Nová výstavba 
V roce 2010 pokračovala výstavba nových rod. domků v různých lokalitách. 
Začalo se stavět  Pod Kapličkou a v lokalitě Západní Stráň (Nová Čtvrť – Developer 
CENTRAL GROUP Hostivice a.s.). 
Pod Kapličkou – první domy se začaly stavět na přelomu března a dubna. Do konce 
roku bylo postaveno 6 domů. Jeden z těchto domů byl v r. 2010 i zkolaudován. 
Západní Stráň – v květnu bylo v této lokalitě instalováno veřejné osvětlení. První dům 
se  začal stavět začátkem června. Do konce roku zde bylo postaveno několik dalších 
domů.  
Rychle pokračovala i další výstavba U Prutníku a nové domy přibyly také na 
Východní Stráni a v ulicích Krátká a Větrná.  
V r. 2010 bylo v obci přiděleno celkem 20 nových čísel popisných.  
 
Ve staré části obce byl 12.7. zbourán dům s č.p. 26 v ulici Ke Tvrzi.  
 
 
Komunikace a  chodníky  
V obci byly vybudovány další 2 etapy chodníků, a sice 3. a 4. etapa. 
3. etapa - podél ulice Hlavní od kapličky na konec zástavby ve směru na Prahu  
4. etapa - podél ulice Hlavní od křižovatky ulic Hlavní a Velkoveská (od restaurace U 
               Svobodů) ke křižovatce ulic Hlavní a Baštěcká,  na konec současné zástavby 
               ve směru na Panenské Břežany.  
Při výstavbě bylo postupováno dle nových stavebních norem a předpisů a vzhled 
chodníků se nepatrně liší od chodníků vybudovaných v minulých letech. Chodníky jsou 
vybudovány tak, aby mohly být používány také osobami s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace. Chodníky mají pozvolnější výškové přechody  v místech 
nájezdů k nemovitostem a dlažební kostky v místech změn charakteru chodníku a na 
přechodech jsou opatřeny dlažbou pro nevidomé, tedy s jiným vzorem než ostatní 
dlažba. Také obrubníky mezi zatravněnou plochou a chodníkem jsou ze stejného 
důvodu zvýšené.   
Obě etapy výstavby chodníků byly vybudovány za pomoci dotace z fondu SFDI (Státní 
fond dopravní infrastruktury). 
Celková výše přizané dotace byla 1,755.000,- Kč 
Celková hodnota celé  akce byla   2,250.000,- Kč 
 
 

Obchod 
 
Místní prodejna potravin s názvem Potraviny Předboj  fungovala celý rok bez větších 
problémů. Sídlí stále v ulici Hlavní 18 v budově OÚ. I nadále je v prodejně k dostání 
kromě potravin také různé smíšené zboží a denní tisk, včetně nedělních novin.   
Otvírací hodiny: Po až  Pá    6.00 – 18.00 hod. 
                           So a Ne      8.00 – 14.00 hod.  
   
           



29 
 
Ceny chleba a rohlíků v r. 2010:  
Chleba Odkolek 1200 g – 26,90 Kč 
Rohlíky a housky           –   2,00 Kč/ks 

 
 

Pohostinská  zařízení 
 
V obci jsou stále dvě pohostinská zařízení. Restaurace U Svobodů a Restaurace Na 
Hřišti. 
 
Restaurace „U Svobodů“ 
Majitelé nemovitosti:  Tomáš a Jana Svobodovi. Restauraci provozuje od jejího otevření 
v r. 1997  firma LP Milk s.r.o., patřící p. Svobodovi, který  restauraci v prvních letech 
po jejím otevření také vedl. Poté byla restaurace několik let v pronájmu a vystřídalo se 
zde několik nájemců. Od 19.4.2010 převzal vedení restaurace opět p. Svoboda.  
Vařily se zde každý den obědy. Večeře se vařily pouze v pátek a v sobotu.  
Odpovědný vedoucí: Aleš Bleha.   
Kuchař: Jan Kyncl 
Otvírací hodiny: Pondělí   11.00 – 22.00 hod. 
                           Úterý       11.00 – 22.00 hod.  
                           Středa      11.00 – 22.00 hod.  
                           Čtvrtek    11.00 – 22.00 hod.  
                           Pátek       11.00 – 23.00 hod.  
                           Sobota     11.00 – 23.00 hod.  
                           Neděle     zavřeno 
 
V příloze kroniky je pod č. D44/2010 vzorový jídelní lístek. 
 
Čepuje se zde pivo Gambrinus. 
Ceny piva, několika nealkoholických nápojů a kávy v r. 2010: 
 
Pivo Gambrinus 10st. světlé   0,5 l       Kč 21,- 
                                                0,3 l       Kč 15,- 
 
Plzeňský Prazdroj (láhev) 0,5 l            Kč 30,- 
 
Rajec stolní voda 0,33 l                        Kč 15,- 
Kofola točená 0,4 l                               Kč 20,- 
RC Cola – láhev 0,3 l                           Kč 25,- 
 

Káva turecká                                         Kč 20,- 
Espresso                                                Kč 30,- 
 
V letních měsících je k dispozici zahrádka se slunečníky 
V restauraci jsou často pořádány svatební hostiny a různé oslavy. Konají se zde také 
taneční zábavy a jiné akce. Níže je uveden výčet některých z nich:  
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15. až 17.1. - Zvěřinové hody, ke každému jídlu malé pivo zdarma (D45/2010) 
16.1. - Dětský maškarní bál  (D45/2010) 
23.1. - Příjemné posezení s kytarou – country písně, písně k táborovému ohni a lidové 
           písně (D46/2010) 
12. až 14.3. - Víkend plný řízků (kuřecí, vepřové, krůtí) (D47/2010) 
13.3. - Taneční zábava (p. Křováček  klávesy + zpěvačka). Vstupné 70,- Kč 
27.8. - Vymetání pavučin – akce Iniciativy Předboj.eu  
           Taneční zábava s amatérskou hudbou deklarovaná jako „předvolební setkání 
           příznivců změn a příznivců „Iniciativy Předboj.eu“. (Příl. plakát  D20/2010) 
13.9. - Setkání seniorů s písničkami Radia Dechovka spojené s 1. předbojským 
           štrůdlováním – více viz Různé str. 24). 
           Příl. plakátky D36/2010 
15.11. - Ustavující zasedání nového Zastupitelstva obce – více viz Volby str. 21. 
18.12. - TJ Sokol Předboj  pořádal taneční zábavu s tombolou – vstupné 50,- Kč 
             (plakát viz příl. D48/2010) 
31.12. - Silvestr „U Svobodů“.  
             Program večera: Tombola 
                                        Muzika – DJ Kouba  
                                        Půlnoční přípitek  
                                        Ohňostroj 
             Vstupné: 400,- Kč. V ceně bylo zahrnuto: menu, hudba, chlebíčky, slané 
             občerstvení, půlnoční přípitek + půlnoční ďábelská topinka.  
             (plakát viz příl. D49/2010) 
 
Některé další akce v  restauraci "U Svobodů" pořádané skupinou „Sportuj s námi“: 
22.5. - Turnaj v petanque (plakát viz příl. D79/2010) 
5.7.   - Turnaj v petanque pro dospělé i děti,  grilování  
28.10. - Turnaj v kulečníku (plakát viz příl. D80/2010) 
16.11. - Turnaj v kulečníku (plakát viz příl. D81/2010) 
 
 
Restaurace Na Hřišti 
Majitelem  restaurace  je TJ Sokol Předboj. Restauraci měla v r. 2010, tak jako v 
minulých letech,  v pronájmu  paní Jaroslava Zemanová. 
V restauraci se pravidelně nevařilo, pouze při různých příležitostech.   
V restauraci Na Hřišti bylo možné občerstvit se při různých sportovních a kulturních 
akcích, konaných na hřišti. Přehled akcí Sokola v r. 2010, většinou sportovních,  viz  
Spolky str. 39. 

            
Další  akce: 
26.6. – Letní disco, hudba 80-90 let min.st. - vstupné 30,- Kč  (plakát D50/2010) 
15.-17.10. – Kuřecí ráj – víkendová nabídka několika kuřecích jídel za jednotnou cenu 
                    80,- Kč a  ke každému jídlu nápoj zdarma 
20.-21.8. - Grilování steaků a PEPů hermelínů 
4.12.          Mikulášská diskotéka  (plakát D51/2010)  
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Přírodní poměry 
 

Počasí  
První dny roku 2010 byly stejně jako v r. 2009 ve znamení sněhu, sněhu však bylo 
mnohem více. 
První lednová  sněhová nadílka přišla již 2.1. Sníh už neroztál, naopak stále ho 
přibývalo.  
5.1. ráno bylo -10 ºC a byla jinovatka.   
8.1.začalo vydatně sněžit a sněžilo v celé Evropě. Všeobecnou kalamitu, která  
následovala,  přinesla do střední Evropy tlaková níže pojmenovaná Daisy. Vyplnily se 
předpovědi počasí a na celém území napadlo velké množství sněhu, které se pohybovalo 
i v nížinách nejčastěji mezi 30 až 60 cm. Tato situace  velmi zkomplikovala dopravu, 
docházelo k výpadkům elektrického proudu apod. Sníh padal vydatně i v našem 
regionu.   
9.1. napadlo v naší obci kolem 17 cm sněhu. Statistiky hovořily o tom, že  napadlo 
nejvíce sněhu od r. 1969. Nezůstalo však jen u sněhu. Přišly i mrazy, které se střídaly s 
mírnými oblevami. Potom následovalo náledí a znovu sníh a  mrazy.   
11.1. následovala další vydatná sněhová nadílka a celková vrstva sněhu se pohybovala v 
naší obci již kolem 30 cm. Ranní teploty postupně klesly  téměř na -10 ºC. Sněhu bylo 
tolik, že už ho nebylo kam dávat. Hromady sněhu zůstávaly u každého domu po očištění 
přístupu do domu. Chodníky bylo nutné uklízet lopatou, protože množství sněhu z obou 
stran chodníku bránilo průjezdu mechanizace.  
16.1.  napadl v noci další sníh a ranní teploty se pohybovaly od 0 do -2 ºC.  
22.1. a další dny začaly teploty opět klesat. Ranní teploty se pohybovaly mezi -5 až  
-10 ºC.  
27.1. byl největší mráz. V naší obci bylo naměřeno na různých místech -17 až -22 ºC. 
Další dny se ranní teploty pohybovaly jen mírně pod nulou.  
31.1.  večer napadlo opět několik centimetrů sněhu. 
 
Začátek února nepřinesl nic nového. Ranní teploty mírně pod nulou. Přes den mírná 
obleva, ale hromady zmrzlého sněhu zůstávaly na svém místě.  
2.2. v noci přišla další kalamita na většině území ČR. Praze a okolí se naštěstí kalamita 
vyhnula.   
3.2. byla v Předboji velká obleva. Denní teploty se pohybovaly kolem +6 ºC. Přes tuto 
oblevu zůstala všude sněhová pokrývka i hromady sněhu před domy. Další dny byly 
teploty kolem 0 ºC a stále všechno pod sněhem, jen silnice byly suché.  
V týdnu od 8. do 14.2. opět přituhlo. Nejnižší teplota v tomto týdnu byla -9 ºC, 2x 
sněžilo a přibylo tak opět  několik centimetrů sněhu. V dalších dnech se teploty střídaly 
někdy mráz, jindy obleva. V posledním únorovém týdnu byly  všude ještě  zbytky 
špinavého sněhu. Pole byla stále pod sněhem.  
 
Sníh byl ještě v prvních dnech března. 
5.3. napadl nový sníh, který vydržel pár dní a pak už pomalu tál.  
9. a 10.3. byla ještě ranní teplota -9 °C. Potom se začalo počasí vylepšovat a v polovině 
března zmizel sníh definitivně.  
Kolem 20.3. bylo již několik slunných a teplých dnů. Koncem března se počasí zkazilo 
a vytáhli jsme opět zimní bundy.  
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Duben byl teplotně průměrný. V druhé polovině bylo několik velmi teplých dní. 
 
Zato květen byl mimořádně chladný a deštivý. Květen roku 2010 byl označen za 
nejdeštivější květen za posledních 46 let. Hezkých dnů bylo jen málo a to spíše v první 
polovině měsíce. Ranní teploty se koncem května pohybovaly kolem 10-12 °C. 
Odpolední teploty kolem 15-16 °C. Na Moravě byly opět záplavy. Bouřky a přívalové 
deště sužovaly i jiné regiony. V našem regionu nedošlo naštěstí k žádným živelným 
pohromám, bylo jen několik bouřek.  
 
Začátek června byl opět chladný.  
1.6. bylo ráno na teploměru 12 °C. Ve většině domácností se večer ještě topilo. 
5. a 6.6. byl první červnový víkend a přinesl oteplení. Od té doby se počasí stále 
zlepšovalo a začaly tropické dny s teplotami přes 30 °C.  Tropická vedra vydržela až do 
konce června a pokračovala i v červenci.  
 
V červenci téměř vůbec nepršelo a bylo obrovské sucho. Začaly usychat i stromy. V 
ulici Kojetické začaly usychat lípy zasazené v roce 2008 a usychaly i ovocné stromy. 
6.7. trochu pršelo a nepatrně se ochladilo. Následovala však opět tropická vedra. Rtuť 
teploměru vystoupala mnohdy až k 36 °C ve stínu. Na slunci ukazoval teploměr teplotu  
přes 40 °C a někdy dokonce až  50 °C. Červenec roku 2010 byl označen v tisku za 
nejteplejší od r. 1781!  
17.7. přišel první opravdový červencový déšť. Následovaly pak opět slunečné dny, které 
se však již střídaly s deštivými dny.   
 
Stejný ráz počasí pokračoval i v srpnu. Přestože meteorologové předpovídali ochlazení, 
některé dny byly velmi teplé, ale opět se střídaly s deštivými dny. V některých 
regionech Česka přišly opět povodně. Nejhůře na tom byly Severní Čechy, kde 
přívalové deště doslova likvidovaly vesnice. Jedno z nejvíce postižených míst byla 
Chrastava. Povodně přicházely nečekaně a během krátké doby způsobily obrovské 
materiální škody. Proto byly nazývány bleskovými povodněmi. Během těchto povodní, 
které se několikrát opakovaly došlo  bohužel i k obětem na životech.  
15.8. byla v naší obci  večer velká bouřka. Byl vítr a velký liják. Bouřka na chvíli ustala, 
ale kolem půlnoci přišla znovu a to v mnohem větší síle. Blýskalo se a hřmělo ze všech 
stran, foukal silný vítr a mocně  pršelo. Poslední dny srpna byly chladné a deštivé.  
 
Září bylo poměrně chladné a deštivé. Bylo jen málo hezkých dnů. Již kolem poloviny 
září se začínalo v domácnostech  topit. 
 
V první dekádě října se ještě více ochladilo a přišly i první ranní přízemní mrazíky.  
V druhé dekádě se mírně oteplilo. Ranní teploty se pohybovaly nejčastěji v rozmezí 2 až 
5 °C, přes den bylo ale poměrně chladno. Ve 3. dekádě října přišly opět mírné ranní 
mrazíky, ale počasí přes den bylo poměrně příjemné, zvláště v posledních dnech října. 
Svítilo sluníčko a bylo i poměrně teplo. 
 
Začátek listopadu byl nebývale teplý a padaly dokonce teplotní rekordy. Ranní teploty 
se pohybovaly kolem 5 °C, odpoledne se pohybovaly v rozmezí 12 až 16 °C.   
5.11. bylo v Předboji ráno naměřeno +14 °C. Denní teplota 17 °C.   



6.11. se začalo mírně ochlazovat a pršelo. V dalších dnech pokračovalo mírné  
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ochlazování. Ranní teploty se však stále pohybovaly v rozmezí 5 až 7 °C.   
13.11. opět padaly teplotní rekordy. Ráno by1o 15 °C, přes den 19 °C. Byl sice vítr, ale 
velmi teplo.  
14.11. v neděli byl nejteplejší listopadový den. Nejvyšší oficiálně naměřená teplota v 
Praze na Karlově byla 21,2 °C. Tím byl překonán teplotní rekord z r. 1926, kdy bylo 
naměřeno 16,7 °C. Nejvyšší teploty naměřené v tento den v Předboji byly: ráno 10,5 °C, 
odpoledne 22,5 °C. Na sluníčku vystoupala rtuť teploměru dokonce na neuvěřitelných 
35 °C. Další dny se již začalo ochlazovat a denní teploty se pohybovaly  kolem 10 °C.  
26.11. v noci napadl první sníh. Bylo ho málo, ale  trochu  napadlo ještě 27.11.  
Sdělovací prostředky avizovaly  sněhovou kalamitu, která měla přijít v  noci 28.11. a 
vydatné sněžení mělo pokračovat i během dalšího dne 29.11. Předpověď se vyplnila. 
28.11. v noci  napadlo skutečně něco přes 10 cm sněhu a sníh padal tak, jak 
předpovídali meteorologové, ještě celý další den 29.11. K večeru činila sněhová 
pokrývka již kolem 15 cm. Teplota kolem 0 °C a mírně pod nulou.  
30.11. byl krásný slunný den. 
 
Prosinec začal vydatnou sněhovou nadílkou. Opět se vyplnily  předpovědi meteorologů, 
avizující další sníh.  
1.12. začal opět padat sníh. Sněžení zasáhlo celé území České republiky. Nejhorší 
situace byla v Praze, kde kolabovala doprava. Na mnoha místech nejezdily tramvaje a 
tvořily se dlouhé kolony stojících tramvají. Někde nejezdily ani autobusy, auta stála 
hodiny v kolonách. Lidé opouštěli stojící dopravní prostředky a pokračovali v cestě 
pěšky. V Praze musel být dokonce svolán krizový štáb.  Kalamitní situace byla však na 
celém území Česka a doprava kolabovala všude. Denní teplota se pohybovala kolem  
-5 °C, večer klesla na -8 °C a sníh padal celou noc.  
2.12. ráno činila sněhová pokrývka v Předboji  25 cm a ranní teplota byla -9 °C. Večer 
klesla teplota na -12 °C.  
4.12. ráno byla v Předboji naměřena teplota dokonce -18 °C. Druhý prosincový týden 
byl ve znamení sněhu a mrazu, foukal i vítr, byla zima a klouzalo to. O víkendu roztál 
skoro všechen sníh, ale hned nato se opět začalo ochlazovat. I druhá polovina prosince 
byla velmi studená. Teplota klesla v noci několikrát pod -10 °C a napadl i další sníh. Na 
Štědrý den ale pršelo a bylo mírně nad nulou. V dalších dnech opět citelně přituhlo, 
ranní teploty se pohybovaly většinou kolem -10 °C a napadl další sníh. Dle tvrzení 
meteorologů byl takto studený prosinec naposledy před 14 lety.  
(Fotografie z průběhu zimy 2010 v Předboji viz CD2/2010) 
 
Zaznamenané rekordy v počasí v r. 2010: 
 
Leden – napadlo nejvíce sněhu od r. 1969. 
Květen – byl označen za nejdeštivější květen za posledních 46 let. 
Červenec – byl označen za nejteplejší od r. 1781. 
Listopad – byl nebývale teplý a padaly teplotní rekordy. 14.11. byla naměřena v Praze, 
                  na Karlově teplota 21,2 °C. Tím byl překonán rekord z r. 1926, kdy bylo 
                  naměřeno 16,7 °C. 
Prosinec – byl nebývale studený. Dle tvrzení meteorologů byl takto studený prosinec 
                  naposledy před 14 lety.  
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Rostlinstvo 
Je všeobecně známo, že se na území obce  vyskytuje rostlina s názvem křivatec český 
(Gagea bohemica). Jedná se o vytrvalou, 5-10 cm vysokou bylinu s dvěma přízemními 
nitkovitými listy se žlutými, vně nazelenalými okvětními lístky. Tato rostlina patří mezi 
kriticky ohrožené a zákonem chráněné rostliny.  Dle tzv. Červeného seznamu 
ohrožených rostlin, jehož poslední verze pro Českou republiku vyšla v r. 2001 se  jedná  
o druh zvláště chráněný, silně ohrožený.  
Křivatec český se v České republice vyskytuje na skalních stepích, na skalách a 
výslunných stráních roztroušeně ve středních Čechách, především v okolí Prahy, 
izolovaně na Řípu a u Velkých Žernosek. Kromě toho vyskytuje se také  na Moravě.   
V Předboji roste křivatec český na jižním skalnatém svahu podél Hlavní ulice, pár 
desítek metrů  za rozcestím s ulicí Velkoveskou, směrem k rybníku Velký. V r. 2010 
kvetl křivatec český v Předboji koncem března. 
(Foto křivatce a místa výskytu v Předboji viz fotodokumentace ke kronice).   
 
Zemědělské plodiny: 
Na úrodu zemědělských plodin v r. 2010  mělo značný vliv počasí, zvláště velmi 
chladný a deštivý květen a červencová a srpnová vedra a sucha. 
Zemědělci v celé republice si stěžovali, že se urodilo málo brambor.  
 
Hektarové výnosy sklizně zemědělských plodin ve Středočeském kraji v  r. 2010 dle 
veřejné databáze ČSÚ: 
Měřící jednotka: t/ha 
 
Obiloviny 

celkem  
Pšenice  Žito Ječmen Brambory 

celkem 
Cukrovka 
technická 

Řepka Kukuřice 

4,84 5,12 3,79 4,24 22,91 54,75 2,82 33,47 
 
 
 
Domácí zvířectvo 
V r. 2010 bylo v obci evidováno 136 psů. Na poplatcích bylo  vybráno 13.600,- Kč. 
Tato částka byla z části použita na úhradu  instalace a komplexního zajištění obsluhy 
košů na psí exkrementy.  
31.5. se uskutečnilo očkování proti vzteklině. 
12.4. se uskutečnil v ulici Na Vršku prodej kuřat z drůbežárny Hořešovice.  
 
 
Myslivost 
V obci jsou dva občané registrovaní u Honebního společenstva Veliká Ves.  . 
Tak jako v r. 2009, nebyl ani v r. 2010 žádný hon na zajíce a bažanty. Důvodem je i 
nadále  nedostatek této zvěře. Na  množství  zvěře má značný vliv m.j. úhyn 
motorovými vozidly a pytláctví.  
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Obyvatelstvo 
 
Počet obyvatel  
(dle interní databáze OÚ) 
Počet obyvatel k 1.1.2010 včetně cizinců:        591 obyvatel  286 můžů  305 žen   
K 31.12.2010 bylo v obci evidováno celk.       637      „          315     „     322 žen  
Z toho občané cizí státní příslušnosti                 44       „           27     „       17  žen     
 
Průměrný věk: 36 let (muži 35 let, ženy 37 let) 
 
V průběhu roku se narodilo 11 dětí, a sice: 
Bělohlávková Hana 
Culek Matyáš  
Červenka David 
Hinner David 
Hejna Patrick Alexander 
Choděra Martin 
Kalistová Agáta 
Klejna Tomáš 
Palek Štěpán 
Strnadová Adéla 
Škuthan Jaroslav  
 
Zemřely 2 občanky:  
paní Zdeňka Zahajská – 78 let    + 10.1.2010 
paní M arta Hollerová – 62 let     +   4.4.2010 
 
Přistěhovalo se 65 občanů – 34 mužů a 31 žen 
Odstěhovalo se 15 občanů – 5 mužů a 10 žen 
 
 
Životní jubilea     

V r. 2010 se udržela tradice gratulací občanům k významným životním jubileím. 
Občané od 60 let dostávají  od obce malý dárek a gratulaci. Ženy dostávají  bonboniéru, 
muži láhev vína. 

Životní jubileum v rozmezí 60 – 92 let oslavilo celkem 26 občanů obce.  

Přehled jubilantů v r. 2010: 

60 let – 9             5 mužů              4 ženy  
65 let – 5             1 muž                4 ženy  
70 let – 4                                       4 ženy 
75 let – 2             1 muž                1 žena  
80 let – 1                                       1 žena 
85 let – 3                                       3 ženy  
87 let – 1                                       1 žena   
92 let – 1                                       1 žena   
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Rodiče dětí narozených v r. 2010 obdrželi od obce dárkovou kartu do hypermarketu  
Globus v hodnotě 500,- Kč a gratulaci. 
 
21.1. oslavili diamantovou svatbu (60 let společného soužití) manželé Libuše a Antonín 
Cibulkovi. Od obce obdrželi rovněž dárkovou kartu do Globusu v hodnotě 500,- Kč a 
gratulaci. 

 
Trestná činnost 
 
Během roku  došlo v obci k několika deliktům. Některé z nich  vyšetřovala Policie ČR. 
V některých případech se jedná pouze o informaci z doslechu, kterou jsem nemohla 
ověřit. V takovém případě uvádím slovo „údajně“: 
 
1/ 13.3. ve večerních hodinách došlo k incidentu s volně pobíhajícím psem, který kromě 
     rodiny s dítětem napadl celkem 3 psy. Psi museli být ošetřeni na veterině, ke zranění 
     lidí naštěstí nedošlo.  
 
2/ Koncem května byl údajně odcizen přívěsný vozík za auto ze zahrady rod. domu, 
    když zloději rozstřihli plot.  
 
3/ V tisku byla uveřejněna informace, že středočeští kriminalisté zadrželi 2 cizince, kteří 
    údajně z rodinného domu v obci Předboj ukradli šperky, sbírku mincí a zbraně za osm 
    milionů korun. Krádeže se cizinci údajně dopustili na přelomu července a srpna.  
 
4/ 15.8. při velké bouřce se kradlo v garáži, kde došlo k odcizení dokladů a peněz z 
    automobilu,  z kůlny dalšího domu byla odcizena sekačka na trávu. Ta byla později 
    nalezena odhozená v keřích na zahradě, neboť zloděje zřejmě někdo vyrušil. 
 
5/ Minimálně 2x byla vykradena stavební buňka na parcele v ulici Pod Kapličkou. 
 
6/ V druhé polovině září byly údajně odcizeny měděné okapové svody na obytném 
    domě v nové zástavbě.  
 
7/ V noci z 21. na 22.9. se údajně kradlo v ulici Zvonkové. 
 

 
Spolky 
 
1/ TJ Sokol 
Po déletrvajících názorových  neshodách se v březnu od Sokola oddělil oddíl "Sportuj s 
námi" a pokračuje v neregistrované činnosti. Část členů tohoto oddílu zůstala 
zaregistrovaná pod hlavičkou Sokola a zúčastňuje se současně i aktivit nově vzniklé 
neregistrované skupiny.   
 
Dne 20.3.2010 se v Restauraci Na Hřišti konala výroční schůze Sokola s tímto 



programem: 
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1/ Úvod  
2/ Zhodnocení minulého roku  
3/ Zpráva revizní komise  
4/ Volba nového výboru  
5/ Plán na  rok 2010 
6/ Diskuze 
7/ Závěr, občerstvení  
 
Výroční schůze se zúčastnilo 32 členů Sokola a všichni odhlasovali nově navržený 
výkonný výbor Sokola, který má i nadále 7 členů. 
 
Předseda:             Weiss Petr 
Místopředseda:    Podracký Miroslav 
Jednatel:               Mahdík Miloslav  
Pokladník:            Příšovský  Martin  
Člen výboru:        Štoural Milan  
Revizní komise:   Moravec Jan 
                             Hajný Jiří    
 
Na této schůzi bylo dohodnuto, že plánem roku 2010 je zajistit ekonomickou stabilitu  
klubu a spolupracovat a tvořit sportovní akce pro děti.  
Na závěr proběhlo poděkování bývalému výboru.  
 
V roce 2010 měl Sokol 95 členů. 
 
Sestava fotbalového týmu  v r. 2010: 
Brankář:     Jan Navrátil  
Obránci:     Krejčík Petr 
                   Prejsa Ladislav  
                   Prejsa Václav   
                   Bartyzal Pavel 
                   Příšovský Martin  
                   Kocián Pavel 
Záložníci:   Teplý Antonín  
                   Tovara Jakub 
                    Weiss Petr (trenér) 
                    Rychtera Michal  
                    Frölich Tomáš 
                    Hataš Jan 
                    Jelínek Karel 
Útočníci:     Frölich Luboš  
                    Lojín Lukáš 
                    Marek Martin  
 
Fotbalisté FC Předboj  skončili v okresním přeboru Praha-východ v sezoně  2009 / 2010 
na 9. místě 3. třídy, skupiny A s 9 vyhranými, 9 prohranými a 8 nerozhodnými zápasy z 
celkového počtu 26 odehraných zápasů. Počet bodů 35.  
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Tabulka s výsledky okresního přeboru Praha-východ, 3. třída, skupina A  
Sezona 2009 / 2010 : 
Pořadí Tým Počet 

zápasů 
Vyhrané  Remíza Prohrané Skóre Body 

1. SK Úvaly B 26 20 3 3 101:30 63 

2. FK Dobřejovice  26 17 6 3 97:39 57 

3. SKK Hovorčovice 26 14 3 9 53:48 45 

4. FK Brandýs-Boleslav C 26 13 5 8 54:42 44 

5. Aero Odolena Voda  26 13 2 11 59:49 41 

6. SK Záluží 26 10 7 9 42:41 37 

7. Sokol Zápy B 26 9 9 8 72:52 36 

8. AFK Nehvizdy  26 10  5 11 54:53 35 

9. Sokol Předboj 26 9 8 9 54:65 35 

10. Jiskra Kojetice 26 9 6 11 57:49 33 

11.  SK Zeleneč B 26 9 5 12 60:60 32 

12. Sokol Klecany B 26 6 4 16 32:66 22 

13. Sokol Sluštice 26 4 7 15 37:93 19 

14. SK Všestary 26 2 4 20 36:121 10 

 

 

V polovině sezony 2010/2011 skončili fotbalisté FC Předboj na 11. místě. Ze 13 zápasů 
vyhráli 4 a prohráli 7 zápasů. 2 zápasy skončily remízou. Počet bodů 14. 

Tabulka s výsledky podzimní části sezony 2010/2011: 

Pořadí Tým Počet 
zápasů 

Vyhrané  Remíza Prohrané Skóre Body 

1. AFK Nehvizdy 13 10 1 2 28 :8  31 

2. SK Zeleneč B 13 8 2 3 33 : 18 26 

3. Jiskra Kojetice  13 8 1 4 30 : 17 25 

4. Aero Odolená Voda  13 7 2 4 23 : 18 23 

5. SK Záluží 13 7 1 5 27 : 18 22 

6. Sokol Vodochody 13 7 1 5 34 : 26 22 

7. SKK Hovorčovice  13 5 4 4 24 : 22 19 

8. FK Brandýs-Boleslav C 13  5  4 4 21 : 20 19 

9. Sokol Klecany B 13 5 2 6 28 : 30  17 

10. Sokol Sluštice  13 5 2 6 22 : 26 17 

11.  Sokol Předboj 13 4 2 7 18 : 38  14 

12. Sokol Zápy B 13 3 2 8 22 : 31 11 

13. 1.FC Líbeznice  13 2 2 9 14 : 31 8 

14. Sokol Škvorec  13 1 2 10 10 : 31 5 
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Akce na hřišti pořádané Sokolem Předboj nebo jinými pořadateli a akce Sokola 
pořádané jinde: 
 
24. - 25.4 - na hřišti se konal dvoudenní TRAINING CAMP (soustředění) v 
                   ULTIMATE FRISBEE pro začínající a pokročilé hráče. Startovné činilo  
                   300,- Kč na osobu. Cena zahrnovala dvě snídaně, dva lehké obědy, večeři a 
                   ubytování ve stanech v areálu hřiště. Akci pořádala Česká asociace 
                   létajícího disku. 
 
30.4. - pálení čarodějnic (plakát viz příloha D53/2010) 
           Akce probíhala na fotbalovém hřišti od 18.00 hod. a  pořádal ji Sokol.  
           Program: Diskotéka 
           Volba nejkrásnější masky  
           Opékání buřtů  
           Zapálení velké hranice 
 
           Buřty pro všechny děti byly zdarma (od sponzorů z řad rodičů).  
           Akci moderoval pan Roman Beránek.  
           Přestože se jednalo o akci Sokola Předboj, upozorňoval na ni i leták 
           diskusního fóra www.predboj.eu (příl. D7/2010).  
           Akce se zúčastnily ve velkém počtu především děti z nové zástavby obce. 
           Počet dětí z řad starousedlíků byl minimální. Na hřišti se pak večer objevily 
           letáky s textem „Stop Iniciativě EU“ viz fotodokumentace.  
 
23.5. - konal se nohejbalový turnaj trojic pořádaný u příležitosti znovuotevření 
           zrekonstruovaného víceúčelového hřiště. Rekonstrukce hřiště byla dokončena již  
           na sklonku roku 2009 a spočívala v rozšíření asfaltového hřiště, vybudování 
           pevného oplocení a osazení hřiště deskami s koši na basketbal. Začátkem r. 2010 
           byly provedeny již jen malé úpravy. Turnaj pořádala obec Předboj společně s TJ 
           Sokol Předboj. Celkem se zúčastnilo 6 týmů. (Plakát viz příl. D54/2010)  
 
30.5. - pořadatelé z řad mládeže připravili ve spolupráci s obcí Předboj již po sedmé 
           Dětský den na fotbalovém a víceúčelovém hřišti.  Sešlo se kolem 80 dětí, které 
           mohly soutěžit ve 13 disciplínách, např. jízda zručnosti na kole, skákání v pytli, 
           střelba ze vzduchovky, hod míčkem na cíl apod. Ceny nebo finanční příspěvky 
           na pořízení cen pro děti věnovali sponzoři. Na dobrovolném vstupném byl od 
           rodičů vybrán obnos ve výši 2.670,- Kč a  tento obnos byl předán na konto  
           pro  pomoc obcím  zasaženým povodněmi.  
           Na závěr si děti mohly prohlédnout moderní zemědělskou techniku  a ukázku 
           hasičských vozů. Jednotka dobrovolných hasičů města Neratovice předvedla 
           dětem hašení  požáru hasící pěnou, kterou pak děti mohly využít k "pěnovým 
           hrátkám". Na úplný závěr si mohly děti i s rodiči vypustit balónky s "přáním do 
           nebe". (plakát viz příl. D55/2010) 
 
13.6. - TJ Sokol Předboj pořádal společně s  Penzionem Leonard ve Veliké Vsi  
           akci nazvanou  Rozloučení se školním rokem. Akce se konala na statku Leonard. 
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           Pro děti bylo připraveno dětské  hřiště, trampolína, minigolf a zmrzlina zdarma. 
           Plakát viz příloha D56/2010.  

 
27. - 27.6.- konal se fotbalový turnaj Uniqa cup: 
                   26.6.   Předboj-Bašť             7 : 3 
                              Líbeznice-Kojetice    4 : 2  
                   27.6.   Kojetice-Bašť            5 : 4 
                              Předboj-Líbeznice     2 : 1 
                   Konečné pořadí :     1.   místo    Předboj 

2. místo    Líbeznice 
3. místo    Kojetice  
4. místo    Bašť   

 
10.-11.7. - Fotbalový tým se zúčastnil pouťového fotbalového turnaje v Bašti. 
 
29.8. - Tenisový turnaj 2010. Pořádal Obecní úřad Předboj  a neregistrovaná skupina 
           mládeže. Turnaje se zúčastnilo celkem 13 lidí (z toho 1 hráčka). Plakát viz příl. 
           D57/2010. 
           Hráči byli rozděleni do dvou skupin po 7 a 6 hráčích. Hrály se zápasy každý s 
           každým ve skupině na 3 vítězné gamy a poté z každé skupiny postoupili 2 
           nejlepší,  kteří se  utkali o umístění na prvních třech místech.  
           Umístění -        1.   místo - Emil Hernych   

2. místo - Karel Jelínek 
3. místo – Václav Prejsa  

 
 9.10. - pořádal Obecní úřad Předboj spolu s mládeží badmintonový turnaj 2010 na 
            multifunkčním hřišti. (plakát viz příl. D58/2010) 
     
28.7. - zemřel ve věku nedožitých 86 let  pan Karel Kabeš – věkově nejstarší člen 
           Sokola Předboj. 
 
 
Založení mužstva žáků 
Dne 2.7.2010 bylo rozhodnuto o založení mužstva žáků a 8.7.2010 byl klub registrován.  
Trenéry mužstva byli ustanoveni Zdeněk Švihel a Pavel Zelenka. Dodatečně, dne 28.9. 
získalo mužstvo dalšího trenéra -  Dana Podrackého a v pořadí čtvrtým trenérem se stal 
10.10. Venca Pečiva z Baště.   
 
V průběhu července se utvářelo mužstvo a byly zajišťovány organizační záležitosti. 
Vedoucím celého týmu se stal Zdeněk Švihel, který byl zároveň i jedním ze čtyř trenérů. 
Hlavním trenérem se stal Pavel Zelenka. Tým si založil vlastní webové stránky 
„www.sokolpredboj-zaci.websnadno.cz“, kde je možné najít veškeré informace o týmu, 
včetně rozpisu utkání, výsledkového servisu, fotografií z tréninků i zápasů apod. a byly 
založeny rovněž stránky  na Facebooku. O obojí se stará vedoucí týmu Zdeněk Švihel.  
Začátkem srpna bylo již přihlášeno celkem 23 hráčů a od Sokola získalo mužstvo první 
sadu dresů a 5 míčů. 
 



Tréninky byly v létě každé úterý a čtvrtek od 16.00 do cca 18.00 hod. Zápasy se hrály v  
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sobotu. V zimě probíhal trénink každé pondělí od 16.00 hod v tělocvičně Spolany 
Neratovice. Pobyt v tělocvičně si žáci hradili sami, resp. jejich rodiče. V sobotu   byl 
trénink na hřišti v Předboji od 9.00 hod.  

 
Největším problémem týmu byly  od počátku  finance. Bylo nutné zajistit dostatečné 
množství dresů a ostatního vybavení hráčů. S tím pomohla řada sponzorů, především z 
řad rodičů malých fotbalistů.         
Obec přispěla  částkou 12.000,- Kč. 
 
Jako oficiální sponzoři byli na webových stránkách týmu uvedeni: 
SVIZZ ENGLISH SCHOOL, obec Předboj, Truhlárna Červenka-Tenkrát, Praha 10, Petr 
Polák, rodiče Filipa Maška a pojišťovna UNIQA. 
 
Družstvo starších žáků se přihlásilo do okresního přeboru pro sezonu 2010/2011 a bylo 
zařazeno do oddělení A spolu s dalšími 10 týmy.  
Po první, podzimní, části sezony skončili žáci na 9. místě z 11 mužstev. 
 
Výsledky podzimní části sezony 2010/2011: 
 
Pořadí Tým Počet 

zápasů 
Vyhrané  Remíza Prohrané Skóre Body 

1. SK Zeleneč 10 10 0 0 90 : 5  30 

2. SK Úvaly  10 8 0 2 62 : 16 24 

3. SK Viktorie Jirny  10 7 0 3     51 : 12     21 

4. Slavoj Toušeň 10 7 0 3 30 : 35 21 

5. Sokol Klecany 10 6 1 3 43 : 12 19 

6. Slavoj Veleň 10 5  1 4 62 : 25 16 

7. Sokol Veltěž  10  4 1 5 17 : 27 13 

8. Sokol Měšice  10 3 1 6 24 : 26 10 

9. Sokol Předboj  10 1 0 9 6 : 70 3 

10. Sokol Klíčany  10 1 0 9 6 : 71 3 

11.  Sokol Škvorec 10 1 0 9 8 : 100 3 

 

13.11. se konala v hospodě Na Hřišti oslava na ukončení podzimní části sezony 
2010/2011 nazvaná „Rozloučení s podzimem“. Sešli se všichni žáci a většina rodičů, 
kteří přispěli na oslavu jídlem a pitím. 
 
Patronem mužstva žáků se stal Tomáš Hübschman, český fotbalový reprezentant, který 
v r. 2010  působil v ukrajinském klubu FK Šachťar Doněck. Předbojským žákům 
daroval  svůj dres s věnováním. 
 
Složení mužstva žáků v r. 2010:  
Adam Doubek  
Adam Švarc 
Aleš Kratochvíl  



David Libich 
42 

 
Dominik Kadleček  
Dominik Švihel  
Eduard Novák  
Filip Mašek  
Jakub Bureš 
Jan Černý 
Jan Koníček  
Jan Pečiva 
Lukáš Matějka  
Marek Kovalčík  
Martin Ineman 
Michal Řimsa 
Michal Šimek  
Ota Palek 
Pavel Novák  
Petr Polák  
Petr Tatíček  
Radek Hluchý 
Robert Vignát  
Saša Kuklev 
Tomáš Skála   
 
 
2/ Rybářský spolek 
 
20.2.2010 se konala členská schůze rybářského spolku, na které byl zhodnocen uplynulý 
rok 2009. 
 
Složení výboru v r. 2010: 
Tomáš Svoboda       předseda 
Karel Tomas            povolenky, platby 
Miroslav Podracký st. 
Karel Zelenka 
Miroslav Žižka 
Rybářský hospodář: Petr Vignát 
 
Počet členů v r. 2010 
Celkem 92 členů, z toho 12 členů do 18 let. 
 
Ceny povolenek v r. 2010: 
Dospělí - Kč 1000,-/rok 
Mládež 10-15 let - Kč 200,-/rok 
Mládež 15-18 let - Kč 500,-/rok 
Děti do 10 let v doprovodu členů spolku mohou chytat zdarma bez povolenky.  
 
Podmínkou pro vydání povolenky k rybolovu bylo odpracování 10 hod./rok  na údržbě 
rybníka, důchodci a děti 5 hod./rok. Náhrada za každou neodpracovanou hodinu je 100,- 



Kč.  
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Poplatek nového člena spolku za registraci činí 500,- Kč.  
 
14.3. byla  na webových stránkách rybářského spolku  uveřejněna informace o tlumení 
         výskytu karase stříbřitého. Karas stříbřitý roste rychleji než karas obecný a dorůstá 
         větších rozměrů. Místní rybářský řád ukládá karase nevracet vodě za účelem 
         tlumení jeho výskytu ve zdejším revíru. Počet úlovků není omezen.  
 
21.3. žákyně Eliška Vignátová ulovila prvního kapříka. 
 
12.4. byla provedena vsádka kaprů - celkem  přes 2000 ks.  
 
17.4. rybáři uklízeli rybník a jeho okolí před zahájením rybářské sezony. 
 
7.5. byla na web rybářského spolku vložena informace o velkém úhynu kaprů, ke 
       kterému došlo koncem dubna. Byly odebrány vzorky vody k rozboru a rybám bylo 
       podáváno medikované krmivo zn. Rupin. Dočasně byl vyhlášen zákaz 
       přivlastňování úlovků a bylo povoleno lovit dočasně jen metodou "chyť a pusť".  
 
10.5. byla na webových stránkách rybářského spolku zveřejněna informace o výskytu 
         slípky zelenonohé na zdejším rybníku. Podle "červené knihy" patří tato slípka 
         mezi ohrožené druhy. Rybáři byli vyzváni k ohledu při nahazování, neboť slípka je 
         velmi plachá a přiletěla na  rybník zahnízdit a vyvést potomstvo.  
 
15.5. se konalo tradiční zahájení sezony. Rybářský spolek zval k rybníku všechny rybáře 
         i nerybáře k neformálnímu posezení. Bylo připraveno občerstvení. Pivo a 
         grilované klobásy.  
         Během této akce byl uloven kardinální úlovek. Kapr, který měl délku 82 cm a 
         vážil 12 kg. Ze zahájení sezony byl pořízen videozáznam, který natočil člen 
         rybářského spolku Milan Zadělák se svojí skupinou „VYDRY.cz“ aneb „Holky na 
         rybách“. Toto video bylo přidáno na webové stránky rybářského spolku. 
 
29.5. byla na webu zveřejněna informace, že skončila ozdravná opatření, která byla 
         učiněna  v důsledku úhynu kaprů  a  dle rybářského hospodáře Petra Vignáta bylo 
         od 31.5. povoleno přivlastňování ryb podle rybářského řádu. 
 
Úlovky v r. 2010: 
Kapr          - uloveno 347 kusů, průměrná hmotnost 4 kg. 
Amur         - uloveno 14 kusů, průměrná hmotnost 5,57 kg. 
Štika          - uloveny 2 kusy, prům. hmotnost 2,18 kg. 
Candát       - uloveno 23 kusů, prům. hmotnost 3.39 kg.  
Úhoř          - uloveny 3 kusy o délce 67, 75, a 80 cm. 
 
 

Sport 
Kromě TJ Sokol Předboj existují v obci ještě další  neregistrované sportovní skupiny 
 
1/ Sportuj s námi - neregistrovaná skupina (dříve součást Sokola Předboj ) 
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Skupina několika lidí, která se pro dlouhotrvající názorové rozpory odtrhla od Sokola, 
se schází pravidelně v Restauraci U Svobodů, kde se hraje především kulečník, někdy  
též  petanque. Bylo uspořádáno několik turnajů: 
 
22.5 – Turnaj v petanque 
5.7. -   Turnaj v petanque pro dospělé i děti, následovalo grilování  
28.10. - Turnaj v kulečníku 
16.11. - Turnaj v kulečníku  
 
2/ Předbojský Nordic Walking - neregistrovaná skupina 
 
V r. 2010 pokračovala ve své činnosti i skupina žen, které začaly v r. 2009 provozovat 
nově se rozvíjející sport Nordic Walking (severská chůze). Ženy vyrážely pravidelně 3x 
týdně, v úterý, čtvrtek a v sobotu na kratší či delší vycházky do okolí obce. Kromě 
několika žen, které začaly s tímto sportem již loni, přidaly se další 3 ženy a v dubnu se 
přidal dokonce 1 muž. Některé ženy v průběhu roku chodit přestaly nebo svoji činnost z 
různých důvodů přerušily. Občas se přidaly jednorázově k vycházkám i ženy, které jinak 
nemohou, neboť jsou zaměstnané nebo nebydlí v Předboji. 
 
3/ Skupina mládeže – neregistrovaná  
 
Jedná se o mládež, která se m.j. podílí též na přípravě některých akcí v obci, jako pálení 
čarodějnic, dětský den apod. (viz výše). 
 
29.8. - pořádal Obecní úřad ve spolupráci s  touto mládeží tenisový turnaj na 
           multifunkčním hřišti. (plakát viz  příl. č. D57/2010) 
           Umístění na prvních 3 místech:  Emil Hernych, Karel Jelínek, Václav Prejsa 
 
9.10. - OÚ + pořadatelé z řad mládeže pořádali badmintonový turnaj 2010 na 
            multifunkčním hřišti (plakát viz příl. č. D58/2010) 
 
 
Předbojský triatlon 
 
18.7. - TRI SKI Horní Počernice za podpory obce Předboj pořádali 1. ročník  závodu 
            Předbojský triatlon 2010 jako 3. závod série TRITOUR, závod pražského poháru 
            žactva a veřejný závod pro příchozí všech kategorií. Závodili dospělí, junioři a 
            dorost. 
            Hlavní závod  v Triatlonu: plavání 750 m, cyklistika 25 km  a běh 5 km. 
            Startovné činilo 300,- Kč při bezhotovostním převodu nebo 400,- při zaplacení v 
            den závodu při registraci. 
            Ředitel závodu: Petr Laňka, občan Předboje  
            Ze 45 startujících účastníků závod dokončilo 44. Z toho 12 žen a 32 mužů.  
            Na 1. místě skončil dle výsledků bez rozdílu kategorií Jarda Brynda z oddílu 
            Labe Tri Club. 
            Závodu bohužel příliš nepřálo počasí. Po dvou týdnech tropických veder přišel 
           17.7. konečně déšť a  následovalo citelné ochlazení. Přesto se na závody přišlo 



            podívat i poměrně velké množství diváků.(Plakát viz příl. D59/2000). 
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Yard Resort – aktivity na statku  

Ve zrekonstruovaných prostorách bývalého statku, kde sídlila doposud hlavně  firma 
Horizont spol. s r. o. začal v druhé polovině r. 2010 vznikat multifunkční volnočasový  
areál s názvem Yard Resort, s podtitulem „The Joy of Living“ (Radost ze života). 
Veřejnosti byla zpřístupněna tělocvična, sýpka, studio terapeutů, konírna a kavárna, 
která začala sloužit jako recepce. V říjnu byly zahájeny kurzy jógy, zumby, pilates a  
Dance Aerobic. Byly zahájeny práce na budoucím golfovém areálu a přilehlém 
parkovišti pro návštěvníky areálu. Prostory, které začaly sloužit veřejnosti, byly 
zejména:  

1/ Tělocvična   
Moderní tělocvična, která je určena především pro cvičení jógy, zumby a aerobiku,  ale 
jedná se o multifunkční místnost, která je vhodná i pro školení. Je propojena s budovou 
sýpky a tak lze tyto dva prostory pronajmout společně a vytvořit si praktické zázemí. 
 
2/ Sýpka  
Historická budova sýpky má dvě podlaží a je ideálním prostorem pro velké firemní, 
rodinné, společenské a kulturní akce, např. svatby, vánoční párty, koncerty apod.  
 
3/ Konírna 
Historická místnost s krásnými klenbami slouží zejména ke společenským událostem, 
mohou se zde konat  výstavy, degustace vína či jiné akce dle potřeb klientů. 
 
4/ Kavárna 
Kavárna byla otevřena v říjnu  2010 a sloužila  pouze účastníkům pohybových aktivit 
jako recepce. Jedná se o elegantní místnost s krbem a výhledem do dvora a zahrady. Je 
ideálním místem pro svatby, uzavřené oslavy a jednání. Každodenní provoz kavárny a 
otevření pro širokou veřejnost je plánováno v r. 2011. 
 
5/ Dvůr a zahrada 
Na dvoře před kavárnou  bylo  zrenovováno  nádvoří s pódiem, kde se dají pořádat 
takové akce jako  koncerty, divadlo, oslavy apod. K dispozici je také zahrada o rozloze 
5000 m2 

 

6/ Golfový tréninkový areál 
V prvních měsících roku bylo zahájeno budování  nového golfového tréninkového 
areálu. Tento areál bude disponovat driving rangem délky více jak 300 m s krytými i 
otevřenými odpališti. Ve cvičném areálu bude pro tréning krátké hry k dispozici 
rozsáhlý chipping green s umělýmí překážkami – vodní nádrží a cvičnými písečnými 
bunkery. Patování bude možné cvičit na rozlehlém modelovaném putting greenu. 
Otevření areálu bylo naplánováno na začátek roku 2011. 
 
O možnosti zúčastnit se různých kurzů a jiných  akcí byli občané informováni pomocí 
letáčků nebo na webových stránkách Yard Resortu i obce, evt. v obecních novinách. 
Jeden z letáčků s nabídkou cvičení jógy pro dospělé i děti včetně ceníku viz příloha č. 
D60/2010. 
 
Yard Resort nabízí možnost  pronajmutí buď celého statku nebo i jeho jednotlivých  
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budov a místností a slibuje zajistit organizaci firemních, rodinných nebo jiných 
společenských akcí všeho druhu a to v průběhu celého roku.  Celková kapacita je až 
2000 osob.  Catering je zajišťován  ve spolupráci s profesionálními firmami v takovém 
stylu, jaký si přejí klienti. V případě zájmu o ubytování  nabízí Yard Resort 
zprostředkování služeb partnerských hotelů a penzionů v blízkém okolí.  
 
Koncem r. 2010 bylo pořádáno několik akcí pro veřejnost: 
 
28.10. Den otevřených dveří 
V  den státního svátku se konala první velká akce pro veřejnost nazvaná Den otevřených 
dveří.  Návštěvníci, kterých bylo asi kolem dvou set si mohli prohlédnout všechny 
prostory zrekonstruovaného statku a jeho okolí. Pro zájemce o tuto akci byl připraven 
tento program: 

 Prohlídka zrekonstruovaných prostor statku v Předboji a rostoucího golfového  
            areálu. 

 Zábavný program pro děti v tělocvičně a  od 16.00 hod. divadélko na sýpce. 
 Občerstvení pro děti i dospělé 
 Možnost zápisu do podzimních lekcí zumby, jógy a pilates. Informace o 

nabízených terapiích ROLFING a HOSHINO. 
 Atraktivní tombola na závěr odpoledne. 

 
Účast na této akci byla velká, snad i proto, že prostory bývalého statku byly pro občany 
Předboje do té doby tabu. Akce měla mezi občany opravdu velký úspěch. Mnozí 
vydrželi až do večera a zúčastnili se bohaté tomboly a ankety „jak pojmenovat lípu“, 
která  měla být vysazena  na nádvoří statku 8.11. Později bylo zveřejněno, že v anketě 
bylo vybráno jméno Maněna na počest dědičky statku paní Marie Nagy, rozené 
Tumlířové, které se přezdívalo Maněna. Paní Maněna emigrovala s rodiči v r. 1948 a 
žije dnes ve Francii. 
Třicetiletá lípa byla vysazena 11.11.2010. Je plánováno umístit pod ni lavičky a kolem 
květinové záhony.  
(Pozvánka na akci viz příloha č.D40/2010, popis areálu s  lístkem do tomboly viz příl. 
D41/2010) 
 
13. - 14.11. Yoga víkend 
Jednalo se o Workshop "Zpět k zá(kla)dům", který se věnoval  základním principům 
cvičení jógy a způsobu pohybu, který prospívá zádům.  
 
4.12.  Mikuláš na statku v Předboji 

Krátce před touto akcí napadl sníh, který tvořil, spolu s rozsvícenými stromy na nádvoří 
statku, příjemnou kulisu svátečního odpoledne. Pro děti byl v průběhu odpoledne 
připraven zábavný program v tělocvičně a zdobení  perníčků v kavárně. Večer se všichni 
sešli v prostorách hospůdky na sýpce. Tam přišel Mikuláš s třemi čerty a andělem a  
všechny zúčastněné děti dostaly balíček. Dospělí pak dostali perníček s nápisem Yard 
Resort. Vstup na tuto akci byl zdarma. Zúčastnilo se 97 dětí v doprovodu přibližně 
stejného množství dospělých. 
Partnery akce byla obec Předboj a TJ Sokol Předboj.  
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Kultura  
 
Obecní knihovna  
Knihovnice:  Jana Šandarová. 
Otvírací hodiny: středa 15-17 hod.  
 
Stav knihovního fondu:  2178 
Z toho krásná literatura  1979 
Naučná literatura              199 
V roce 2010 bylo zakoupeno 19  nových knih. 
K dispozici jsou dále dva výměnné soubory, jeden z Husovy knihovny v Říčanech, 
jeden z výměnného knižního fondu knihovny města Mladá Boleslav.  Celkem se jedná o 
813 knih . 
 
K dispozici občanům byl i nadále veřejný internet umístěný v zasedací místnosti OÚ a 
přístupný vždy v úředních hodinách OÚ. 
 
Počet registrovaných čtenářů v roce 2010       41 
Z toho děti do 15 let                                         15 
Celkový počet návštěvníků v r. 2010             403 
Celkový počet uživatelů internetu                      4 
 
Výpůjčky v r. 2010 celkem                          1307 
Z toho dospělí krásná literatura                    1190 
Z toho dospělí naučná literatura                       17  
Z toho děti krásná literatura                             77 
Z toho děti naučná literatura                             23 
   
                  
Zájezdy za kulturou 
V r. 2010 uspořádal obecní úřad několik zájezdů za kulturou. Výběru představení a 
zajišťování vstupenek se ujala, tak jako v předchozím roce,  knihovnice paní Jana 
Šandarová.  Dopravu zajišťoval a hradil obecní úřad. O jednotlivých akcích byli občané 
informování oznámením na nástěnce, na internetových stránkách obce a vyhlášením v 
místním rozhlase.  
 
8.1. - zájezd do Švandova divadla  
          hra: Casanova v lázních - cena jedné vstupenky 238,- Kč (dotované vstupenky) 
          zúčastnilo se celkem 36 občanů (program a vstupenka viz příl. D61/2010) 
27.4. - zájezd do Branického divadla  
           hra: Rozmarný duch - cena jedné vstupenky 300,- Kč 
           zúčastnilo se celkem 34 občanů (program a vstupenka viz příl.D62/2010)   
24.6. - zájezd do Divadla na Jezerce 
           hra: Lásky paní Katty (s Jiřinou Bohdalovou v hl. roli) cena vstupenky 312,- Kč 
           zúčastnilo se celkem 30 občanů (program a vstupenka viz příl. D63/2010) 
14.9. - zájezd do Divadla na Vinohradech 



            hra: Ideální manžel  ceny vstupenek 200,- až 380,- Kč 
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             zúčastnilo se celkem 36 občanů  (program a  vstupenka viz příl. D64/2010) 
18.11. - zájezd do Divadla na Vinohradech  
             hra: Famílie aneb Dědictví otců zachovej  nám, pane 
             ceny vstupenek kolem 300,- Kč.  
             (program a vstupenka viz příl. D65/2010) 
 
Ostatní 
Různé kulturní akce se konaly také v restauraci „U Svobodů“ a „Na Hřišti – jejich 
přehled viz str. 30. 
 
 

Školství 
 
Mateřská škola 
V r. 2010 trvala  smlouva s Mateřskou školou v Kojeticích, dle které je možné umístit 
zde celkem 15 dětí z Předboje bez rozdílu věku dítěte a podmínkou byl i nadále trvalý 
pobyt dítěte a  alespoň jednoho z rodičů v obci Předboj. V r. 2010 navštěvovalo školku 
v Kojeticích celkem 17 dětí z Předboje. Z toho pouze 12 dětí celý rok (10 měsíců). 3 
děti navštěvovaly školku 6 měsíců (do  zahájení povinné školní docházky), 1 dítě 
navštěvovalo školku pouze 4 měsíce, 1 dítě navštěvovalo školku 1 měsíc. 
 
Při zápisu  do školky v Kojeticích v r. 2010 nebylo z kapacitních důvodů přijato žádné 
dítě z Předboje, na odvolání bylo později přijato1 dítě. 
 
Obec Předboj zaplatila obci Kojetice v r. 2010 na MŠ tyto částky: 
Za neinvestiční náklady:                    134.206,- Kč. 
Finanční příspěvek na vybavení:           8.500,- Kč  (= 500 Kč/1 dítě – 17 dětí) 
Školné za děti v posledním ročníku:   22.500,- Kč   
 
Náklady za děti, které navštěvovaly jiné MŠ: 
Čakovičky           1 dítě          5.288,- Kč 
Máslovice            1 dítě          1.133,- Kč 
MČ Praha 8         1 dítě        15.768,- Kč  
 
 
Základní škola 
Základní školu v Kojeticích nenavštěvovaly v r. 2010 žádné děti z Předboje. 
Základní školu v Panenských Břežanech navštěvovalo v r. 2010  1 dítě z Předboje. 
 
Základní školu v Líbeznicích  navštěvovalo: 
ve školním roce 2009/2010 – 25  žáků 
ve školním roce 2010/2011 – 26 žáků  
 
Obci Líbeznice byly v r. 2010 zaplaceny tyto příspěvky: 
Šk. rok 2009/2010 tj. za období 1.1. až 30.6.2010 –    100.080,--  Kč  (25 žáků)  
Šk. rok 2010/2011 tj. za období 1.9. až 31.12.2010 –    69.388,80 Kč  (26 žáků) 
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Pro žáky, kteří plnily povinnou školní docházku v ZŠ Líbeznice ve školním roce 
2009/2010, platila Dohoda  o spádovém obvodu  Základní školy Líbeznice pro ročníky 
1 – 9, uzavřená mezi obcemi Předboj a Líbeznice v souladu se zákonem.   
 
Do školy dojíždějí děti autobusem. Ráno je možné použít linku 416 (školní autobus) 
nebo linku 368. Odpoledne možno použít pouze spoje linky 368.  
 
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2010/2011 se konal takto: 
ZŠ Líbeznice - úterý    26.1.2010   14 - 17 hod.  
                         středa  27.1.2010    13 - 16 hod.  
ZŠ Kojetice -   úterý      9.2.2010   14 - 16 hod.  
                        středa   10.2.2010    13 - 17 hod . 
 
 

Zdravotnictví 
 
V obci pokračovala v činnosti i v r. 2010 soukromá zdravotní ordinace, která zahájila 
činnost v r. 2009. Adresa ordinace je ul. U Prutníku 188.  
Lékařka: MUDr. Henrieta Mavrogeni 
Zdravotní sestra: po odchodu sestry Aleny Švarcové, která odešla na mateřskou        
                               dovolenou, nastoupila sestra Kristina Kašparová. 
 
Stále se hlásí noví pacienti. Ordinační hodiny byly zpočátku stejné jako minulý rok, tj.  
Pondělí      7.00 – 12.00 hod. 
Úterý       15.00 – 19.00 hod.   
Středa      14.00 – 18.00 hod. 
Pátek         7.00 –   9.00 hod.   
 
Od  listopadu 2010 byly ordinační hodiny upraveny tak, aby  lékařka byla přítomna v 
ordinaci každý den,  a sice: 
Pondělí    11.00 – 13.30 hod.  
Úterý         7.00 –   9.00 hod.   
Středa        7.00 –   9.00 hod.  
Čtvrtek    16.00 – 19.00 hod.  
Pátek       12.00 – 15.00 hod.  
I  nadále platí, že je nutno se v ordinaci předem objednat. 
Lékařka MUDr. Henrieta Mavrogeni ordinuje i nadále také v Libiši a v Praze. 
 
17.4. byla na vývěsce OÚ a na webových stránkách obce  zveřejněna informace MUDr. 
Henriety Mavrogeni, že ordinace praktického lékaře v Předboji plně funguje a  nadále 
fungovat bude. Jednalo se o reakci lékařky na zprávy, které se začaly šířit mezi občany 
o tom, že se snad plánuje uzavření ordinace. Paní doktorka označila tyto pověsti  za 
desinformaci.   
 
Někteří občané  využívají i nadále  zdravotní středisko v Líbeznicích, kde ordinují: 
Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Jana Posltová 
Ordinační hodiny: Po, Út, Čt, Pá  7.00 – 12.00 hod. , St 13.00 – 17.30 hod.  
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Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Eva Chlumská  
Ordinační hodiny: Po, St, Čt, Pá  7.30 – 12.00 hod., Út 12.00 – 17.00 hod.  
 
Dětská lékařka MUDr. Miluše Svobodová, která se střídá s MUDr.  Janou Homolkovou. 
Ordinační hodiny:  Po, St, Čt, Pá  7.30 – 12.00 hod., Út  13.00 – 16.00 hod. 
 
Zubní lékařka MUDr. Eva Hlavičková. 
Ordinační hodiny: 
Po, Út    7.30 – 12.30   13.00 – 16.00 hod.  
St         13.00 – 17.00 hod. 
Čt           7.30 – 14.00 hod. 
Pá           7.30 – 14.00 hod.  
 
Do střediska dojíždí  z Neratovic gynekolog  MUDr. Petr Toupalík. 
Ordinační hodiny v Líbeznicích: 
Po     15.10 – 16.10 hod.  
St      15.10 – 16.10 hod.  
Pá     14.10 – 15.10 hod.   
 
Nejbližší nemocnice: 

 Almeda, a.s. - Městská nemocnice, Neratovice – nestátní zdrav. zařízení  
 PP Hospitals, s.r.o. - Nemocnice Brandýs n/Labem-Stará Boleslav – nestátní  

            zdravotnické zařízení   
 Nemocnice Měšice – nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje 

onkologickou a tzv. následnou lůžkovou péči. 
 
Nejbližší  a nejvíce využívané lékárny: 
Líbeznice, Ul. Martinova 142. 
Neratovice, především v ul. Kojetická 1021, avšak je zde několik dalších lékáren.  
Praha, především u metra Ládví a v Hypermarketu Globus v Čakovicích 
 
 

Doprava 
 
Dopravní obslužnost zajišťovala v r. 2010 firma ROPID (Regionální organizátor 
pražské integrované dopravy) prostřednictvím dopravní firmy  ČSAD Střední Čechy se 
sídlem v Brandýse nad Labem/Staré Boleslavi. Do obce jezdí i nadále tyto linky PID 
(pražské integrované dopravy): 
368 – Praha,Ládví - Předboj 
416 – Předboj/Zlonín-Líbeznice (školní autobus) 
418 – Libiš-Odolená Voda  
 
Obec Předboj spadá do 2. vnějšího pásma Pražské integrované dopravy. Území Prahy je 
rozděleno do celkem 4 pásem (P, 0, B). Střed města je označován písmenem P a jedná se 
ve skutečnosti o 2 vnitřní pásma, pásmo 0 je od ulice Kokořínské v Ďáblicích až do 
dojezdové stanice Ládví. Dalším pásmem je B, tj. okrajová část Prahy. U PID 368 jsou 
to zastávky  Na Boleslavce, Březiněves,  Skládka Ďáblice  a staré Ďáblice. 
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Ceny jízdenek v r. 2010 (pro cestu z Předboje do Prahy) byly stejné jako v r. 2009: 
38,- Kč = plnocenná přestupní jízdenka pro 6 pásem  celk. 150 minut  
26,- Kč = plnocenná přestupní jízdenka pro 4 pásma (pouze k metru) celk. 90 minut   
14,- Kč = plnocenná přestupní jízdenka pro 2 pásma max. 30 minut 
10,- Kč = plnocenná nepřestupní jízdenka pro 2 vnější pásma max. 15 minut. 
                Na tuto jízdenku lze cestovat v rámci 2 vnějších pásem a nebo ji použít jako 
                doplatek pro cestu do Prahy pro držitele předplatních kuponů pro Prahu. 
                V roce 2010 bylo ještě možné zvolit si pro cestování po Praze papírové 
                kupony nebo elektronickou kartu opencard. 
               
Zvýhodněné přestupní jízdenky pro děti od 6 do 15 let ve vnějších pásmech činí vždy 
polovinu plnocenné jízdenky. Bezplatně se přepravují ve vnějších pásmech děti do 6 let 
věku a osoby starší  70 let.     
Senioři (od 60 let výše) nemají ve vnějších pásmech nárok na slevu. Držitelé průkazek 
PID pro seniory mají však nárok na poloviční (zvýhodněné) jízdné po Praze.        
V Praze se navíc od 1. července 2010 začaly přepravovat zdarma děti od 6 do 10 let 
věku dítěte. Tyto děti se musí při kontrole prokázat jakoukoliv průkazkou s fotografií, 
jménem, datem narození a razítkem, popř. mohou požádat DP o vystavení tzv. 
Identifikační průkazky PID s požadovanými údaji.   
I v r. 2010 platilo pro děti trvale žijící ve Středočeském kraji a dojíždějící do škol ve 
Středočeském kraji  "Žákovské jízdné zdarma", které vstoupilo v platnost v červnu 
2009, změnily se však podmínky pro přiznání této výhody.  
Hlavní změna pro školní rok 2010/2011 spočívala v tom, že žáci, učni a studenti 
nejezdili dopravními prostředky bezplatně, ale hradili  žákovské nebo studentské jízdné, 
které jim pak na základě žádosti adresované Krajskému úřadu Středočeského kraje bylo 
vráceno  formou daru. Žádost musela být doložena potvrzením školní docházky. Žádosti 
bylo možné podat vždy za každé pololetí.   
 
Základní ceny jízdenek pro cestování po Praze: 
26,- Kč = plnocenná přestupní jízdenka – celk. 75 minut 
18,- Kč = plnocenná nepřestupní jízdenka – max. 20 minut v povrchové dopravě, 
                                                                       v metru přestupní max. 30 min., max.  5 
                                                                       stanic (nástupní se nezapočítává) 
Poloviční (zvýhodněné)  jízdné platí pro děti od 10 do 15 let a pro seniory 60 až 70 let,  
držitele průkazky PID pro důchodce a seniory, avšak pouze v pásmech P,0 a B (nikoliv 
ve vnějších pásmech). 
 
I nadále bylo možné  pro cestu do a z Prahy využívat také spojů linky Praha-Mělník-
Štětí č. 155712 ze zastávky Předboj-rozcestí na silnici I/9. (Jízdní řád - příl. č. 
D66/2010) 
 
Dne 21.1.2010 proběhlo jednání na OÚ Bašť,  které bylo pokračováním jednání 
započatých koncem roku 2009 a kterého se zúčastnili: 
Za Bašť - starosta p. Zdeněk Komárek, místostarostka pí Iva Cucová 
Za Líbeznice - starosta p. Otakar Hlavín 
Za  Bořanovice - starosta p. Jaroslav Kolín 
Za  Předboj - starostka  Pavla Příšovská a  Jitka Paděrová za komisi pro dopravu.  
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Na programu jednání bylo hlavně nové rozdělení nákladů za prokazatelné ztráty 
dopravce u ostatní dopravní obslužnosti při provozování linky 368 a zavedení 4 nových 
spojů, o kterých bylo jednáno již koncem roku 2009. Obecní úřad Bašť navrhl nové 
rozdělení nákladů takto: Bašť 60%,  Předboj 30%, Líbeznice 7% a Bořanovice 3%. Dle 
dosavadního rozdělení nákladů hradila obec Bašť většinu nákladů, menší částkou se 
podílely obce Předboj a Líbeznice. Bořanovice doposud odmítaly jakýkoliv příspěvek. 
Představitelé všech zúčastněných obcí slíbili záležitost projednat v zastupitelstvech a k 
věci se co nejdříve vyjádřit. Dodatečně bylo pak přerozdělení nákladů všemi obcemi 
odsouhlaseno.  
 
Dne 3.2.2010 se konala další schůzka na ROPIDU, které se zúčastnil za Ropid p. Bakeš, 
za Bašť starosta p. Komárek a místostarostka pí Cucová, za Předboj  Jitka Paděrová.  
Vzhledem k tomu, že náklady na 4 nové spoje byly již koncem minulého roku vyčísleny 
na ca 40.000,- Kč a navrhované časy nebyly přesně v souladu s požadavky obcí, bylo 
dohodnuto přidat od března 2010 zatím pouze 1 pár nových spojů, a sice spoj v 10.00 
hod. z Ládví a spoj v 11.15 z Předboje. Za tyto 2 nové spoje požadoval Ropid částku 
10.330,- Kč měsíčně. Tím se celkové náklady na pokrytí prokazatelných nákladů 
Ropidu zvýšily na celkem 233.997,- ročně, což při 30%, ke kterým se zavázala obec 
Předboj, činí ročně 70.199,- Kč. V tomto smyslu napsal OÚ Bašť dopis na Ropid s 
informací o dohodnutém přerozdělení nákladů a tento dopis s podpisy starostů obcí 
Bašť, Bořanovice, Líbeznice a Předboj byl  dne 4.2.2010 odeslán na Ropid. (Kopie 
dopisu viz příl. D67/2010) 
 
Dalším problémem, který musela obec řešit, byla linka PID 418, která jezdí 2x denně. 
Ráno z Libiše do Odolena Voda-závod, odpoledne z Odolené Vody do Libiše. 
Prokazatelné ztráty dopravce činí na této lince ročně kolem 73.000,- Kč. Na těchto 
nákladech se obec Předboj podílela každoročně částkou kolem 40.000,- Kč. Pro rok 
2010 byly celkové náklady na tuto linku vyčísleny na 73.075,90 Kč. Obec Předboj se 
měla na těchto nákladech podílet částkou  41.653,20 Kč, Odolena Voda částkou 
11.399,80 a Panenské Břežany částkou 20.022,80 Kč. Ostatní obce, tj. Libiš, Neratovice 
a Kojetice neplatili doposud nic. Starostové všech zúčastněných obcí byli proto 
počátkem dubna 2010 osloveni a požádáni o účast na schůzce, na které by se projednalo 
přerozdělení nákladů na tuto linku s tím, že v případě, že by nedošlo k dohodě je  obec 
Předboj rozhodnuta vypovědět Ropidu smlouvu na provozování této linky, neboť ji 
využívají pravidelně pouze 1 až 2 cestující z obce. Dne 15.4.2010 se uskutečnila na OÚ 
Předboj schůzka zástupců všech zúčastněných obcí. Za Ropid se schůzky zúčastnila 
ekonomka Ing. Staňková a pan Bakeš, který zracovává jízdní řády pro naši oblast. Za 
obec Předboj se schůzky zúčastnila starostka Pavla Příšovská a Jitka Paděrová. Zástupci 
obcí, které dosud  na tuto linku nepřiplácely slíbili tuto záležitost projednat v co 
nejkratší době v zastupitelstvu a bylo dohodnuto přizvat na další jednání v této 
záležitosti také zástupce firmy Aero Vodochody a požádat je o příspěvek na 
provozování této linky.  
Zástupci firmy Ropid byli později opětovně upozorněni na to, že v případě, že nedojde k 
přerozdělení nákladů, zamýšlí obec Předboj vypovědět smlouvu o provozování této 
linky. Přitom bylo zdůrazněno, že maximální částka, kterou je obec Předboj ochotna 
ročně uhradit za tuto linku byla zastupitelstvem stanovena na 5.000,- Kč.  Aby nemusela 
být linka zrušena, rozhodl se nakonec dopravce vzít na sebe část nákladů a částka 



5.000,- Kč/rok pro obec Předboj byla Ropidem akceptována.  
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To znamená, že místo dosavadní částky, která činila každý rok kolem 40.000,- Kč  bude 
obec Předboj platit napříště  dopravci prokazatelné ztráty u této linky max. 5.000,- 
Kč/rok. (JŘ příl.D77/2010) 
 
Linka PID 416 je školní autobus, který jezdí denně pouze 1x  ráno v 7.05 hod. z 
Předboje.  
Linka jezdí přes Kojetice do Líbeznic a její provoz je plně dotován Krajským úřadem 
Středočeského kraje. (JŘ příl. D78/2010) 
 
Z iniciativy obce Bašť došlo od 12.12. k navýšení spojů u linky PID 368 a sice o 2 
spoje v ranní špičce v 6.35 a 7.45 hod. ve směru do Prahy a 1 spoj v odpoledních 
hodinách z Ládví do Předboje v 17.15 hod. (JŘ viz příloha  D73/2010)  
Dopisem z 13.12. požádala obec  Bašť obce Ďáblice, Březiněves, Bořanovice, Líbeznice 
a Předboj o podporu snahy o zlepšení dopravní obslužnosti linky 368.  Jednalo se 
jednak o úpravu časů některých spojů, ale hlavně o změnu trasy linky 368 v oblasti 
Ďáblic, o tzv. „narovnání „ trasy, tj. vynechání zastávek Kokořínská, Na Štamberku, U 
Spojů, Liběchovská a Květnová a vedení trasy ulicí Ďáblickou přes zastávky K 
Letňanům a Ďáblický hřbitov. (Kopie tohoto dopisu a další kopie korespondence s 
Ropidem, celk. 9 stránek -  viz příloha D74/2010) 
 
Dopisem z 26.11. informoval Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje 
města a obce Středočeského kraje o nutnosti  provést v roce 2011 nejen navýšení cen 
jízdného, ale též omezit počet spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti  a 
hrazené tudíž z rozpočtu Středočeského kraje. Tato opatření zdůvodňuje Krajský úřad 
Středočeského kraje především zvýšením ceny nafty, legislativním opatřením vlády k 
navýšení financí za čekací dobu řidiče, zrušením dotací na nákup nových autobusů 
apod. a  upozorňuje na to, že to vše  povede ke zvyšování ceny dopravního výkonu. 
(Kopie dopisu viz příl. č. D75/2010). Na tento dopis reagovala obec dopisem z 20.12. s 
nesouhlasným stanoviskem,  podepsaným 1. místostarostou Mgr. R. Soběslavským (viz 
příl. č. D76/2010). 
 
Data změn JŘ v r. 2010: 
8.3.2010 – přidány 2 nové spoje 
                  Spoj č. 13 v 10.00 hod. z Ládví 
                  Spoj č. 24 v 11.15 hod. z Předboje   
                  Současně došlo k malým úpravám časů u odjezdů některých spojů v obou 
                  směrech – viz příl. č. D68/2010. 
1.7.2010 – žádné změny – příl. D69/2010 
1.9.2010 – žádné změny – příl. D70/2010 
12.10.2010 – žádné změny – příl. D71/2010 
1.11.2010 – žádné změny – příl. D72/2010 
12.12.2010 – přidány 3 nové spoje  
                      Spoj č. 35 v 17.15 z Ládví                       
                      Spoj č. 12 v 6.35 z Předboje 
                      Spoj č. 20 v 7.45 z Předboje 
                      Současně došlo opět k posunutí času u odjezdů některých spojů ve směru 
                      Předboj-Ládví v ranní špičce a  byla zrušena ve směru na Prahu zastávka 



                      Bašť, Baštěk (JŘ viz příl. č. D73/2010) 
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Všechny nové spoje byly zařazeny do ostatní dopravní obslužnosti, tzn., že 
prokazatelné ztráty u těchto spojů jsou plně hrazeny z rozpočtu obce.  
 
Koncem roku byly na zastávkách v obci v obou směrech umístěny nové zastávkové 
označníky. Jednalo se o akci Ropidu. Obec se na této akci podílela zajištěním 
pomocných prací, tj. odstranění starého sloupku, kopání jámy, betonování apod.  
 
Přestože rok 2010 začal sněhovou kalamitou a sněhovou kalamitou též končil,  nemělo 
to velký vliv na autobusovou dopravu v obci. Vynechání či zpoždění jednotlivých  spojů 
nebylo časté a až na několik výjímek jezdily autobusy dle jízdních řádů nebo jen s 
malým zpožděním.  
 
 
Zimní údržba komunikací  
Úklid chodníků prováděli zaměstnanci obecního úřadu vlastní mechanizací. V období 
sněhové kalamity nebylo však možné mechanizaci použít a sníh z chodníků musel být 
odstraňován lopatami. Úklid místních komunikací včetně silnice na Bašť kolem rybníka 
zajišťovala, tak jako v minulých letech, po dohodě s obecním úřadem firma Zevos, s.r.o.   
V případě havarijní situace či větší kalamity zajišťuje údržbu silnice na Bašť, kudy jezdí 
autobus, SÚS (Správa a údržba silnic). Vzhledem k tomu, že se jedná o místní 
komunikaci je nutno tuto službu u SÚS předem objednat a uhradit z rozpočtu obce.  
 
  

Podnikání v obci  
 
Níže jsou uvedeny firmy a podnikatelé všeobecně známí a mající sídlo nebo trvalé 
bydliště v Předboji nebo jsou uvedeni na webových stránkách obce, mají reklamu na 
domě nebo mají webové stránky, které se podařilo náhodně zjistit.  
 
Firmy (právnické osoby): 
 
Horizont spol s r.o.,  Ke Tvrzi 7 
Největší firmou v obci byla i v r. 2010 firma Horizont spol. s r.o. se svými 50 
zaměstnanci.  Firmu do poloviny roku 2010 tvořily i nadále dvě divize: 

1. divize: obchodní jednotka – výstavy. Realizace výstavních expozic, převážně 
pro automobilový průmysl. 

2. divize: Bulb – dovoz a distribuce designových dekorativních svítidel, realizace 
interiérů s použitím svítidel. 

 
Novinkou v r. 2010 je přemístění části skladových prvků divize výstav do moderního 
logistického areálu v Kozomíně, kde se skladují a uchovávají elementy z výstav pro 
další použití.  Tyto elementy byly dříve skladovány v  Předboji. Nyní zde zůstala pouze 
drobná výroba, administrativa a management.  
 
V průběhu r. 2010 došlo dále k formálnímu rozdělení obou divizí firmy Horizont a to 
tak, že divize Bulb (osvětlení, interiéry) přesunula veškeré své aktivity pod samostatný 



nezávislý subjekt. Divize výstav zůstává nadále jako subjekt HORIZONT. 
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Na stejné adrese jako Horizont spol. s r.o. jsou evidovány také další firmy, a sice: 
 
1/ YARD, a.s. - firma zabývající se  pronájmem nemovitostí, která  je majitelem celého 
areálu a pozemků v Předboji. Pod hlavičkou firmy Yard, a.s. začal na podzim r. 2010 
vznikat ve zrekonstruovaných prostorách statku nový koncept využití s názvem Yard 
Resort, s podtitulem „The Joy of Living“ nabízející různé aktivity pro volný čas. 
  
Popis areálu a akcí v r. 2010 viz str. 45 (Aktivity na statku) 
 
2/ ASSISTANCE, spol.s r.o. - zabývá se vedením účetnictví, ekonomickým    
    poradenstvím a správou nemovitostí 
 
3/  ZEMONEX, spol.s r.o. - zabývá se pronájmem nemovitostí a vlastní bytový dům, 
     tzv. bytovku v Předboji  
 
4/  KOCHANOVA  INVEST, s.r.o. - zabývá se pronájmem a správou nemovitostí, 
     vlastní činžovní dům v Praze 
 
České přístavy, a.s., skladový areál Předboj, Tůmovka 102 
Areál bývalého družstevního závodu Včela je v současné době majetkem firmy České 
přístavy, a.s., která pronajímá výrobní a skladové prostory několika dalším firmám. V r. 
2010 zde byly  tyto firmy: 
 
VYDIS s.r.o. - telekomunikace, výstavba digitálních sítí, rekonstrukce a opravy. 
                         Pobočka společnosti, která sídlí v Dolních Břežanech.     
Hanseatic Trade Cooperation, a.s. - sklad firmy, která se zabývá prodejem 
                                                              podlahových krytin. Hlavní sídlo společnosti je v 
                                                              Praze 10 - Vršovicích                                                                
Taiko a.s. 
Bagio s.r.o. - firma se zabývá výrobou plastových výrobků. Hlavní sídlo firmy je v 
                      Praze 8-Libni. 
BeKa Transport s.r.o. - dopravní a stěhovací služby. Hlavní sídlo firmy je v Praze 8- 
                                        Karlíně 
RENZ,  s.r.o. - výroba kancelářských potřeb a vybavení. Hlavní sídlo firmy je Kladno- 
                          Švermov 
ABC Bazar – Prodej a nákup použitého bazarového kancelářského nábytku.  
 
 
Čerpací stanice Předboj, Tůmovka 228 
Vedle areálu firmy České přístavy je umístěna  benzínová čerpací stanice Tůmovka. 
Kromě pohonných hmot nabízí čerpací stanice prodej denního tisku, prodej olejů a 
maziv, prodej autodoplňků, prodej potravin a nápojů. Je zde parkoviště pro osobní 
automobily a placené parkoviště pro TIR.  
 
Roland, s.r.o, Na Palpostě 119 
Firma nabízí kompletní lešenářské služby, montáže, demontáže, pronájmy a dopravu 
lešení. Zaměstnává 10 kmenových zaměstnanců a  dalších přibližně 30 lešenářů.  
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PR Print s.r.o., Hlavní 115 
Ofsetová tiskárna pana Petra Hořejšího. Tak jako v minulých letech zajišťovala firma 
PR Print tisk různých materiálů a plakátů pro obecní úřad a Sokol Předboj. Firma 
zajišťuje každoročně také speciální  papíry pro kroniku, vazbu kroniky včetně grafické 
úpravy CD apod. Vše zdarma jako sponzorský dar obci.  
V roce 2010 měla firma 8 zaměstnanců.   
 
TyPa mailing s.r.o., U Rybníčka 9  
Společnost se zabývá reklamní a propagační činností, rozesíláním a kompletací 
poštovních zásilek.  
 
Zevos, s.r.o.,  Ke Tvrzi 140 
Rodinná firma majitele pana Karla Jelínka, zabývající se zemědělskou výrobou. Firma 
má 11 zaměstnanců a hlavní náplní firmy je  rostlinná výroba.  Firma ZEVOS s.r.o. 
provádí v obci zimní údržbu místních komunikací a podílí se na likvidaci černých 
skládek v okolí obce.  
Firma Zevos je členem Regionální agrární komory Středočeského kraje a při příležitosti 
konání Středočeských dožínek v Lysé nad Labem 9.10.2010 obdržela za  dlouholeté 
dobré výsledky v hospodaření ocenění „Zemědělský hospodář Středočeského kraje roku 
2010“, podepsané hejtmanem Středočeského kraje  MUDr. Davidem Rathem.  (viz příl. 
D85/2010). 
 
Radio Dechovka, U Prutníku 232 (studio Hlavní 41) 
První internetové radio, které zahájilo své vysílání 7.7.2009.  
Tým rádia v r. 2010: kromě provozovatele a ředitele Romana Culka, jeho manželky 
Veroniky Culkové, která je programovou ředitelkou a tiskového mluvčího Radka Blažka 
pracovalo v radiu  5 moderátorů: Táňa Pikartová, Radka Macháčková, František 
Dočkal, Roman Mischka a Martin Pohoda  a kulturní referent Karel. Oproti roku 2009 
došlo pouze k jedné změně. Z Radia Dechovka musel odejít ze  zdravotních důvodů  
oblíbený redaktor počasí  Pepa Skokan, který  však zůstal i nadále čestným členem 
týmu. Redaktora Pepu Skokana vystřídal nový redaktor a meteorolog Jirka Sýkora. 
Další novou posilou týmu Radia Dechovka se stala na sklonku roku moderátorka Marta 
Adámková, zpěvačka Strahovanky, která zahájila 21.12. vysílání nového pravidelného 
pořadu „Čaj  o čtvrté“, který se vysílá každé úterý od 16.00 hod.  
 
6.7.2010 oslavilo Radio Dechovka své první narozeniny a to formou firemní sešlosti, 
která se konala na zahradě  domu manželů Culkových. Bylo krásné slunečné a horké 
odpoledne a narozeninový program byl přenášen živě od 15. do 17. hod. přímo ze 
zahrady od roztopeného grilu. Hlavním  moderátorem celého odpoledne byl Martin 
Pohoda za vydatné pomoci ostatních moderátorů a hostů celé akce. 
 
V průběhu roku 2010 vystoupila v  pořadu "Na kávičku" řada zajímavých hostí, 
majících nějaký vztah k Radiu Dechovka nebo jeho repertoáru. Pořad „Na kávičku“ je 
občasníkem Radia Dechovka a vysílá se čas od času obvykle v neděli vpodvečer od 
17.00 hod.  
14.2. byl odvysílán rozhovor moderátora Martina Pohody s představitelkami Obecního 
         zastupitelstva obce Předboj,  starostkou Pavlou Příšovskou a  místostarostkou 



         Jaroslavou Vondráčkovou (viz příloha CD1/2010) 
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Dalšími zajímavými osobnostmi, které v tomto pořadu vystoupili, byli např. Eva a 
Vašek, Miloň Čepelka, Josef Zíma a další.        
 
13.9. se podílelo Radio Dechovka na programu 2. setkání seniorů obce Předboj.    
         Manželé Culkovi krátce seznámili přítomné seniory s činností rádia a promítli   
         krátký filmový záznam o  činnosti Radia Dechovka. Radio Dechovka zapůjčilo na 
         tuto akci technické vybavení, aby bylo možné v  průběhu odpoledne poslouchat 
         aktuální pořad rádia. V krátkém vstupu informovala moderátorka Táňa Pikartová 
         posluchače o této akci  a pozdravila přítomné seniory (viz příl. CD3/2010). 
 
Renova PV, s.r.o.,  Na Vršku 17 
Kompletní výstavba domů, rekonstrukce domů a bytů. 
Kromě stavebních prací otevřela firma 1. září 2010 půjčovnu stavební techniky 
(vrtačky, vibrační desky, elektrocentrály, míchačky, hliníkové lešení atd.) 
Zapůjčení stavební techniky nutno dohodnout telefonicky nebo e-mailem. (informační 
leták firmy viz příl. D35/2010) 
 
Nábytek Prosek s.r.o. 
Prodej nábytku.   
Sídlo společnosti: Předboj, U Prutníku 200 
Prodejna: Praha 9-Prosek, Litoměřická 433 
 
Billiard Teska, s.r.o., Spojovací 159  
Výroba, prodej, servis a pronájem kulečníkových stolů. 
 
V-DIM, s.r.o., Ke Tvrzi 28 
Projekční a inženýrská činnost. 
 
ITM - Praha, s.r.o. - ing. I.T.Mikota, Ke Tvrzi 36 
Prodej a servis lodních motorů 
 
LP MILK, spol s.r.o. - Ke Tvrzi 4   
Provozování Restaurace U Svobodů. 
 
  

Podnikání - fyzické osoby: 
 
Beránek Roman, U Prutníku 188 - majitel produkční soplečnosti PRTV.cz - výroba 
                                                        multimediálních pořadů 
Bulíček Miloslav, Nová 235 - montáže, opravy a revize elektrických zařízení 
Havel Zbyšek, U Rybníčka 24 – ZbyšáKovo – kovářské, svářečské, restaurátorské práce                                       
Hladíková Eva, Ing., Zahradní 161 – Dva Psi – internetový prodej krmiv pro psy 
Husar Lubomír, Zvonková 153 - pokládání koberců 
Jalovec Antonín, Větrná 239 - Japonský ráj - realizace a údržba Japonských a okrasných 
                                                 zahrad 
Janata Pavel, U Rybníčka 9 – firma TyPa – výroba výtvarných potřeb z lepenky a papíru 



Kršmaru Jana, Dlouhá (Spojovací) 150  -  kadeřnictví  
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Kršmaru Milan, Dlouhá 150 -  stavby a montáže 
Lanková Sylva, Dlouhá 148 - Sylvadog Bohemia - chovatelská stanice newfoundland 
                                                dog, shih-tzu. Stříhání a úprava psů 
Mavrogeni Henrieta, MUDr., U Prutníku 188 - praktický lékař pro dospělé 
Mozga Marek, Queen Media, Zahradní 196 - reklamní agentura 
Novotný Martin, Na Jaroši 111 - skříně a nábytek na míru 
Nápravník Kamil, Větrná 265 - Toys Land, internetový obchod - značkové hračky   
Ptáčková Jana, Na Jaroši 181 - kadeřnictví - provozovna OC Krakov, Ratibořská 24/598 
                                                                     Praha 8 
Šandarová Jana, Na Vršku 82 - daňové poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence 
Švihel Zdeněk, Kojetická 107 - výuka angličtiny pro děti a dospělé  
Zemanová Jaroslava, Kojetická 75 - provozování Hospody Na Hřišti 
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Závěr 

 
A tak skončil rok 2010. Co se týče počasí, skončil tak, jak začal – sněhem. Co se týče 
politické situace v obci skončil změnou zastupitelstva obce. Vzhledem k novým tvářím 
v zastupitelstvu, lze očekávat  i nový směr ve vedení obce. Na další rozvoj  obce budou  
však mít jistě vliv i plánované vládní reformy chystané na příští rok. První úsporná 
opatření týkající se autobusové dopravy v r. 2011 byla již avizována  na sklonku roku 
2010.  
 
  
 
                               
                                                                                       Jitka Paděrová  
                                                                             kronikářka 
                                                                                          15.7.2011 
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Přílohy 
 
Nedílnou část kroniky tvoří přílohy. Přílohy jsou rozděleny takto: 
 

 Dokumenty – jsou označeny písmenem D, pořadovým č. a  rokem. Jejich 
seznam je uveden na str. 61 až 63. 

 Novinové výstřižky – jsou označeny písmenem V, pořadovým č. a rokem. Jsou 
nalepeny na samostatných arších papíru s uvedením názvu novin, data a  č. 
stránky. Jejich seznam je uveden na str. 63. 

 Fotografie – jsou označeny písmenem F, pořadovým č. a rokem. Jsou uloženy v 
samostatném albu pod č. F1/2010 až F273/2010. Na rubu každé fotografie je 
popis a pořadové číslo, popř. autor fotografie. Popis a č. fotografie jsou uvedeny 
také v albu vedle fotografie. Ke kronice je přiloženo  CD s kopiemi všech 
fotografií, které jsou v albu.  

 CD – jsou označeny písmeny CD, pořadovým č. a rokem. Jejich seznam je 
uveden na str. 63.  

 
Pokud jsou přílohy v přímé souvislosti s textem, je v textu uveden odkaz na tyto přílohy. 
 
Text kroniky ve formátu DOC  a ODT  a  fotografie F1 až F273/2010 jsou zálohovány  
na samostatných CD, které jsou též nedílnou součástí kroniky. 
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D50/2010 – Plakát na letní disco v restauraci Na Hřišti 26.6.2010 
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                    zvýšení cen jízdného v nadcházejícím roce  
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                    provozu na silnici č. I/9 
D90/2010 – Dopis MÚ Brandýs n/L-St. Boleslav z 19.3.2010 – stanovení místní úpravy 
                   silničního provozu na pozemní komunikaci  č. III/0095, III/0086 a III/24213  
D91/2010 – Dopis obce Předboj z 29.3.2010 odboru dopravy MÚ Brandýs n/L-St. 
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CD3/2010 – Radio Dechovka: oznámení v přímém vysílání o konání setkání seniorů a 
                     soutěže v pečení štrůdlů v Předboji 13.9.2010  
CD4/2010 – Fotografie z výstavby 3. a 4. etapy chodníků – u kapličky a u rybníka  
CD5/2010 – Fotografie z různých akcí pořádaných v obci  
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Fotografie: 
Fotografie pod č. F1/2010 až F273/2010 jsou uloženy v samostatném albu. Číslo a popis 
každé fotografie  jsou uvedeny na rubu každé fotografie a vedle fotografie. Je-li znám 
autor je uveden na rubu fotografie.  
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