
P ředbo j ské zp rávy v novém
Těžko bychom asi v obci hledali někoho, kdo nezaregis-
troval, že poslední číslo Předbojských zpráv vyšlo na pře-
lomu léta a podzimu. Na druhou stranu není mnoho těch,
kteří nám položili otázku, proč to tak je...
V první řadě bych všechny
rád ubezpečil, že jsme
určitě neotočili kormidlo a
nezačali Vám, našim ob-
čanům, cokoli z dění v ob-
ci nebo na obecním úřadu
zatajovat. Naopak, spustili
jsme nový obecní web,
který by měl obsáhnout
veškeré dění v obci. Stalo
se tak na přelomu listopadu
a prosince a věřím, že kaž-
dý, kdo má zájem, na něm
najde informace o tom, co
se v Předboji děje zají-
mavého nebo důležitého.
Od kulturních přes spor-
tovní akce až po činnost
obecní policie.
Navíc můžete k rozvoji
předbojských interneto-
vých stránek sami přispět.
Buď v diskusním fóru, kde
můžete diskutovat na ja-

kékoliv téma (jen se při-
mlouvám za vystupování v
rámci pravidel slušnosti a
tolerance), nebo jako autoři
příspěvků do některé z
rubrik. Vaše příspěvky
můžete zasílat na e-mail
redakce@predboj.cz, kde
jej očekává nový editor
(jehož hledání ostatně bylo
dalším z důvodů absence
novin ve Vašich poš-
tovních schránkách).
A jak to bude s Předboj-
skými zprávami? To nej-
lepší, nejaktuálnější anebo
nejzávažnější z webu
jednou za čas vezmeme,
doplníme tématickým
článkem nebo články a
vydáme v tištěné podobě
zejména pro ty, kdo z ně-
jakého důvodu nemají pří-
stup k internetu. -sob-

Nová rubrika: Oč ima starosty
Na obecních internetových stránkách přibyla nová rubrika
"Očima starosty", ve které se čas od času dočtete, co se honí
hlavou panu starostovi. Co on osobně vnímá jako
nejpalčivější obecní problémy, z čeho, co se v obci děje, má
naopak radost.
Bilance roku 2011 jeho očima je uvedena v samostatné
příloze tohoto vydání Předbojských zpráv a zde uvádíme
jeho pohled na současný rok 2012 a výhled do budoucna.

Očima starosty: r.2012

Celková neradostná ekono-
mická situace a sestavený
obecní rozpočet mě vedou k
zamyšlení nad dalším smě-
řováním obce. To, že nám
byla obec prezentována jako
moderní a dynamicky se
rozvíjející, se značným
hmotným majetkem, je
pravda, bohužel ne celá.
Majetek obce je totiž uložen
z 90% v komunikacích,
kanalizační síti a čistírně
odpadních vod (ČOV).

Rozpočet pro rok 2012
Prvním oříškem, který jsme
museli rozlousknout ještě
předtím, než rok 2012 vůbec
začal, byl obecní rozpočet.
Velmi střídmí jsme museli
být v oblasti nákladových
položek, které vycházejí ze
skutečnosti roku 2011, při-
hlédli jsme jen k mírné
inflaci a růstu cen energií a
pohonných hmot.

Rozpočet vychází ze zákona
o rozpočtovém určení daní,
v němž základním paramet-
rem je počet obyvatel hlá-
šených v té které obci k
trvalému pobytu. Na tento
rok je uvažováno s částkou
4,107 mil Kč, kromě toho
počítáme s dalšími příjmy
ve výši 701 tis. Kč, celkem
tedy 4,808 mil Kč. Provozní
výdaje jsou pro tento rok
uvažovány ve výši 4,946
mil. Kč. Rozdíl je hrazen z
vlastních prostředků.
Téměř 40% nákladů tvoří
mzdy zaměstnanců a odmě-
ny zastupitelů. Pro obec s
633 obyvateli (údaj ČSÚ ze
sčítání osob 2011) je admi-
nistrativa ve složení starosta
a místostarosta jako neu-
volnění, další místostarosta
jako uvolněný, administra-
tivní pracovnice a účetní
přepychem, jenž si, jak je
vidět, nemůžeme dovolit.
Cestu vidíme v profesiona
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Předbojská kronika 2010
Kronikářka paní Paděrová dokončila třetí díl kroniky naší
obce. Dění loňského roku tak máte možnost shlédnout na
obecních stránkách úřadu, kde je tato kronika předkládána
v elektronické podobě ve verzi pdf souboru, nebo můžete
navštívit místní knihovnu, kde bude kronika uchovávána
fyzicky. -red-



lizaci obecního úřadu. Rá-
di bychom snížili počet
placených funkcí zastupi-
telů, zvýšili úvazky stálým
zaměstnancům. Mohli
bychom tak uspořit až
250 tis. Kč ročně.

Dotace 2012
Požádali jsme o dotaci ve
výši 6,5 mil. Kč (SFROM)
na dostavbu MŠ, resp. vy-
budování její druhé třídy.
Pokud dotaci neobdržíme,
druhou etapu výstavby
realizovat nebudeme.
Dále jsme připravili
projekt a žádost o dotaci
ve výši 531 tis. Kč na vý-
sadbu zeleně v lokalitě
Západní stráň. V rámci
dostupných finančních
prostředků se ale budeme
věnovat výsadbě a údržbě
zeleně i v případě, že do-
taci neobdržíme.
Stejně jako v roce 2011
žádáme o dotaci na pod-
poru dětského sportu (ve

výši cca 100 tis. Kč). Také
jsme požádali Ministerstvo
pro místní rozvoj o dotaci
ve výši 550 tis. Kč na re-
konstrukci ulice Horňá-
tecké.

Výhled výdajů a příjmů
Pro lepší odhad dalšího
vývoje jsou výdaje obce
rozděleny na náklady zá-
vislé na počtu obyvatel -
školství, odpady, mzdy
zaměstnanců, a na náklady
závislé především na vý-
voji cen, např. energií,
služeb, pohonných hmot.
Přírůstek počtu obyvatel
vychází z předpokládané-
ho tempa výstavby 20–25
rodinných domů (RD) za
rok (v letech 2015–2016
40 RD) a počtu dvou
trvale hlášených osob na
dům. Tomu odpovídá ná-
růst příjmů za předpokladu
zachování podmínek
stávajícího zákona o roz-
počtovém určení daní.

Za současného stavu jsou
provozní náklady obce
vyšší než její příjmy, teo-
reticky se tento rozdíl bude
snižovat do cca 1200
obyvatel, kterého bychom
mohli dosáhnout v roce
2019. Tehdy by při za-
chování růstu nákladů
mělo dojít k vyrovnání
příjmů a výdajů. Od této
hranice by obec měla mít
příjmy vyšší než výdaje.

Čistírna odpadních vod,
kanalizace
Stavebních parcel, které
jsou v Předboji ještě za-
stavitelné RD, je podle
územního plánu 340 (to
představuje cca 1020
osob), včetně parcel dosud
nenapojených na obecní
kanalizaci ve starší zá-
stavbě.
Celkový součet současné-
ho počtu a výhledu tzv.
ekvivalentních osob je cca
1600. Na tento stav by
měla být dimenzována
rozšířená ČOV, což před-
stavuje zdvojnásobení
současného stavu. Tím by

obec dostála svým závaz-
kům. Rozhodující je však
rychlost nárůstu obyvatel.
V současné době máme k
dispozici několik návrhů
na zvýšení kapacity ČOV,
z nichž po konzultaci s
odbornou firmou zvolíme
ekonomicky i technicky
nejvýhodnější, a ten před-
ložíme k veřejné diskuzi.
Provozní náklady ČOV
jsou v grafu rozděleny na
skutečné provozní náklady
ve výši cca 57% a ostatní
přímé náklady, režie, a
zisk, které tvoří cca 43%.
Je zřejmé, že min. 43%
(cca 300 tis. Kč) z vy-
braného stočného by
mohlo být k dispozici
např. pro opravy nebo
servis.
Pokud by obec provo-
zovala ČOV ve vlastní
režii, mohla by zlepšit
svou rozpočtovou bilanci
až o 300 tis. Kč za rok s
tím, že cena stočného by
zůstala v jejích vlastních
rukách. Uvedené výpočty
vycházejí z položkového
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Slovo editorky

Práce s počítačem mě baví
a „sázet“ novinové články
na papír tak, aby to celé
mělo hlavu a patu mi přišlo
jako docela dobrá výzva,
jenže až posléze se
ukázalo, jak VELKÁ vý-
zva to opravdu je.
Pročíst zprávy na obecních
stránkách a vybrat články,
které by se svou ak-
tuálností daly použít, nebyl
velký problém.
Problém nastal v okam-
žiku, kdy bylo potřeba tyto
články umístit vedle sebe
na papír tak, aby vypadaly

aspoň vzdáleně jako
noviny, které znáte.
Po několikahodinovém
boji s textovým editorem
MS Word, jsem konsta-
tovala, že tato cesta není
správná. Bylo nutno najít
na internetu program,
který zvládne práci
s novinovými články. Po-
té, co jsem jeden takový,
volně šířitelný našla, vy-
vstal další úkol. Naučit se
ho ovládat.
Po několikadenní práci se
mi to nakonec podařilo a
Vy tak máte před sebou

mé první vydání novin.
Vím, že ještě nejsou
dokonalé, ale věřím, že
s každým vydáním budou
co do kvality provedení
lepší.
A co se týká kvality ob-
sahu, záleží tak trochu i
na Vás. Budete-li mít ně-
jaký postřeh, nápad na
novou rubriku či připo-
mínku, kterou byste chtěli
uveřejnit v Předbojských
zprávách nebo na in-
ternetových stránkách
obecního úřadu Předboj,
můžete tak učinit přímo
v diskusním fóru na
webových stránkách obce

Předboj, nebo mě můžete
kontaktovat na e-mailové
adrese
redakce@predboj.cz.
Zajistím zveřejnění všech
Vašich pozvánek na kul-
turní a společenské akce,
které plánujete uskutečnit,
máte možnost poslat mi
článek o tom, jak se akce
vydařila apod. Jistě zde
bude příležitost i pro
inzerci a třeba se dostane-
me i k soutěžím o věcné
ceny.
Těším se na budoucí
spoluprci

Jana Schmiedová
editorka

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
když se na mě před dvěmi týdny obrátilo vedení obce se
zadáním vytvořit z článků uveřejněných na obecních
internetových stránkách noviny - Předbojské zprávy,
netušila jsem tak úplně, do čeho jdu.
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Jedním z předpokladů po-
skytování kvalitních slu-
žeb je kvalitní zázemí a
profesionální vybavení. To
platí i pro policii.
Ta "naše", přesněji líbez-
nická, si nedávno nadělila
novou služebnu. Na
stavebních úpravách jejích
prostor strávili sami
strážníci v čele se svým
velitelem mnoho hodin.
Další významnou změnou
pro obecní policii je nákup
nového radaru, který jistě
přispěje k větší bez-
pečnosti na silnicích.

-sob-

N o v á " p o s i l a " O b e c n í p o l i c i e L í b e z n i ce

Jako každý rok, tak i loni
proběhla začátkem října
2011 na našem rybníku
brigáda členů spolku. Na
této události by nebylo nic
zajímavého – vždyť tako-
vých brigád se uskutečnily
za dobu působení Rybář-
ského spolku Předboj již
desítky. Ale přece jen tato
byla něčím jiná…
Jednak velmi vysokou
účastí členů, kteří přišli
pomoci i navzdory deš-
tivému a studenému poča-
sí, ale i netradičními úkoly,
které se měly v průběhu
brigády splnit.
Pochopitelně bylo nutné,
tak jako při každé brigádě,
odklidit odpadky a sesbírat
spadlé větve okolo ryb-
níka, vysekat nálety
z hráze, odstranit suché a
nebezpečné větve ze stro-
mů kolem vody a překont-
rolovat stav stavidla, ale to
rozhodně nebylo vše.
Členové výboru se totiž
usnesli na určitých úpra-

R y b á ř s k é
o k é n k o

vách, které by měly po-
moci zlepšit kvalitu vody a
životní podmínky ryb a to
nejen v průběhu zimy.
V první řadě byla vyčiště-
na odkalovací nádrž na
přítoku z Panenských
Břežan. Pomocí bagru z ní
bylo vybráno mnoho ku-
bických metrů řídkého
kalu. Dále byl na několika
místech tohoto přítoku
(Kojetického potoka) vy-
sázen rákos, který bude
fungovat jako přírodní filtr
a částečně zbavovat vodu
případných nežádoucích
látek.
Bezesporu největším pro-
jektem, pro zlepšení ži-
votních podmínek ryb, je
rozhodnutí vybudovat na
rybníku čeřidlo, které za-
brání zamrznutí určité
části hladiny a umožní
lepší okysličení vody a
únik pod ledem nahroma-
děných plynů.
Po několikaměsíčních pří-
pravách, zahrnujících
schválení projektové do-
kumentace stavebním úřa-
dem, vyřízení nezbytných
povolení, a několika

konzultacích s odborníky a
zástupcem obecní samo-
správy bylo „kopnuto do
země.“ Právě na podzimní
brigádě byly provedeny
zemní práce nutné pro
zbudování elektrického
napájení (tzv. antoníčka) a
přípravu podzemního ve-
dení napájecího kabelu od
zdroje k čeřidlu.
Zdroj elektrické energie
(antoníčka) bude možné
pochopitelně využít i
v případě pořádání kul-
turně společenských akcí u
rybníka (zahájení rybářské
sezóny, sportovní akce
apod.) – předpokládaný

termín dokončení tohoto
projektu je stanoven na lé-
to 2012.
V průběhu zimních měsíců
členové výboru spolku
pravidelně kontrolovali
stav hráze a odtoku

Dokončení na straně 4

Žádáme všechny nové zá-
jemce o nádoby na BIO
odpad na rok 2012, aby se
přihlásili na obecním úřadě
nejpozději do pondělí 26.
3. 2012.
Stávající uživatelé mohou
svoz na rok 2012 již uhra-
dit. Ceny svozu:
120 l za Kč 482,-- a
240 l za Kč 731,--

Poplatky lze uhradit i na
úče obecního úřadu - číslo
účtu: 12223201/0100, jako
variabilní symbol uvádějte
číslo domu.
Poté stačí podepsat na
obecním úřadě pouze
doklad o úhradě služeb
svozu biologicky roz-
ložitelného odpadu.

-red-

Svoz BIO odpadu v roce 2012

Čtení nejen pro děti
Zveme všechny děti a rodiče na

2. ČTENÍ v knihovně,
které se koná 23.3. 2012 od 17:00 hod.

Přečteme si nejen pohádky Boženy Němcové, ale i
pohádky, které děti znají z Večerníčk Podíváme se, jak
to vypadá v naší knihovně, děti nakreslí něco, co je při
pohádkách a povídání zaujalo a potom můžeme naší

knihovnu novými obrázky vyzdobit.
Vyhlásíme také nejlepšího malého čtenáře naší knihovny.
A na závěr bychom se mohli posilnit něčím dobrým, co

maminky připraví a vyrazit na večerní procházku po
Předboji.

(Pro děti od 4 do 12let, u předškolních dětí je nutný
doprovod rodičů.)

Těší se na Vás naše paní knihovnice Jana Šandarová a
maminky La&La Langová, Laube



rozpočtu stávajícího
provozovatele ČOV, na
jehož základě je stanovena
výše stočného pro obyva-
tele.

Život v obci
Trh s nemovitostmi je na-
sycen, jak lze pozorovat i
na počtu neprodaných do-
mů a parcel v naší obci.
Investorům již nestačí za-
síťovaný pozemek a asfal-
tová silnice. Je nezbytné
nabídnout něco navíc. Pro
nás to znamená vybudovat
v obci přiměřenou vyba-
venost, což je především
obchod, spojený případně
s poštou, dostavba mateř-
ské školky a zajištění
většího propojení obyt-
ných zón s okolní zelení.
Bez komplikovaných
jednání se podařilo do-
hodnout se zástupci
společnosti CENTRAL

GROUP Hostivice a.s., že
věnuje část z plánovaného
biokoridoru v západní
části svých pozemků obci
k vybudování cesty a po-
ložení odvodňovacího po-
trubí. Současně zajistí
bezplatně projektovou
dokumentaci pro
odvodnění území.
Velmi úspěšně se rozvíjí
soukromá iniciativa v Yard
Resortu. Otevření gol-
fového hřiště, provozování
kavárny, čtvrteční filmové
večery, sportovní závody,
turnaje a další akce. Za
zvláštní zmínku stojí mi-
mořádně pěkný adventní
koncert.
Děkujeme za spolupráci, a
přejeme, aby význam are-
álu a v něm pořádaných
aktivit v brzké bu-
doucnosti přerostl hranice
obce.

Karel Kodiš, starosta

Oč ima s ta ros ty : r.2012
Pokračování ze strany 2
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rybníka. V mrazivých
dnech, kdy byla hladina
pokryta ledem, pravidelně
prosekávali díry, které
umožnily lepší okysličení
vody a únik nahromadě-
ných plynů.
V těchto dnech, kdy teplo-
ta vody stoupá, by se mělo
ukázat, zdali se veškerá
podzimní a zimní péče o

náš rybník vyplatila.
Zatím to vypadá, že práce
a čas členů spolku nebyly
vynaloženy nadarmo, pro-
zatímní úhyn ryb je v po-
rovnání s loňským jarem
zcela zanedbatelný. Ne-
zbývá než věřit, že tento
stav setrvá.
Členové výboru RS Před-
boj by touto cestou rádi
poděkovali všem, kteří
pomohli svou prací nebo
zapůjčením techniky při-
spět ke zlepšení kvality
vody a čistoty okolí naše-
ho rybníka. -PeMi-

P ředbo j budoucnos t i ?
Pan starosta s 1.
místostarostou se jako
první obyvatelé Předboje
seznámili s výsledky práce
budoucích architektů, v
současné době studentů
Fakulty architektury
ČVUT, kteří v Ústavu
urbanistiky pod vedením
doc. Jehlíka ukázali, že
opravdu mají talent.
Na podzim jste mohli v
předbojských ulicích i v
okolí vesnice potkat mladé
lidi s fotoaparáty či skicáři
zahleděné tu do okolní
krajiny, tu do zahrad nebo
nezastavěných prostor.
Studenti si tak mapovali
naši obec, jejíž stávající a
budoucí podoba se jim v
zimním semestru "stala
osudnou". Měli totiž za

úkol vyhledat slabá a silná
místa Předboje a vymyslet,
co by se dalo změnit,
vylepšit nebo třeba i nechat
ve stávající podobě, aby
byla naše vesnice dobrým
místem pro život.
A nutno říct, že se se svým
úkolem vesměs vypořádali
se ctí, i když samozřejmě
každý po svém (a zkoušku
dostali všichni).
Přijďte se podívat, jak vidí
naši obec mladí lidé
nezatížení minulostí, kteří
však mají spoustu nápadů na
změnu její budoucnosti.
Zveme Vás tedy na výstavu
seminárních prací, která
začíná ve středu 21. března
v 18 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
-sob-

Pizzerie NA HŘIŠTI Předboj
V pondělí 19. 3. 2012 byl
rozšířen sortiment posky-
tovaných služeb v restau-
raci na hřišti.
Nyní máte k dispozici
pestrý jídelní lístek, který
obsahuje nejen pizzu, ale i
minutková jídla z kuřecího
a vepřového masa. Každý
všední den zde budou

navíc i obědy, které jsou pro
seniory v době od 10:30 do
11:00 hod. za pouhých 50,-
Kč.
Otevírací doba: Po-Pá
11:00-21:30, So-Ne 12:00-
21:30.
Po předchozí dohodě na
tel.č. 776683070 je možný
denní rozvoz jídel.


