
PROSINEC 2013 ZDARMANEZÁVISLÝ OBČASNÍK

Předbojáci sobě: Další stromy vysazeny
Téměř tři desítky nových 
stromů našly své místo  
v ulicích Předboje. Na-
příklad U Prutníku dosud 
žádné nebyly, v Nové či 
na Kojetické se zase do-
sazovaly.
Ochotných pomocníků se 
sešlo tak akorát. Co je ale 
důležité, že vládla dobrá 
nálada, stejně jako loni na 
Východní Stráni. A taky 
bylo o dost lepší počasí, ač 
se akce uskutečnila v po-
slední listopadové dekádě. 
Nově mezi sebou máme 

V sobotu 23. 11. 2013 zasadili Předbojáci na několika místech vlastnoručně několik stromů.

Bypass okružní křižovatky 
ve Zdibech už je v provozu!

Střípky ze zastupitelstva

Také Předbojáky trápi-
ly v ranní špičce dlouhé 
kolony před nájezdem na 
dálnici D8 u Zdib. Mno-
zí proto raději volili ces-
tu přes Líbeznice nebo 
zkratku přes Bořanovice. 
To už by mělo být minu-
lostí, protože na nový by-
pass okružní křižovatky 
ve Zdibech vyjela v úterý  
10. prosince 2013 po 8 ho-
dině první auta.

Jde o první fázi zlepšení 
průjezdnosti frekvento-
vané dálniční křižovatky. 
Podle projektantů by už 
tato úprava měla zkrátit 
kolony ze směru od Měl-
níka, které se před křižo-
vatkou v době dopravních 
špiček tvoří. Ředitelství 
silnic a dálnic vyslyšelo 
prosby Líbeznic a dalších 
okolních obcí a přípravu 
i realizaci stavby zvládlo 
ještě v letošním roce.
Bypass postavila za necelé 
tři měsíce společnost Swi-

Obecní úřad přeje všem občanům Předboje

krásné Vánoce
a šťastný nový rok

odbornici, která pomohla 
kromě jiného s výběrem 
odrůd s ohledem na místo 
vysazení. Akci předchá-
zelo i vyznačení sítí, aby 
stromy nebyly umísťovány 
třeba na elektrické vedení, 
případně pod něj.
Co je třeba vyzdvihnout, 
že se našlo několik tatín-
ků, kteří trvali na tom, že si 
strom zasadí sami se svými 
ratolestmi. Jdou tak příkla-
dem dětem, které si snad 
svého okolí budou vážit  
a získají k němu vztah.foto: kasob

Telefon na Obecní policii: 

724 112 124

Den před Mikulášem se 
sešli zastupitelé i někteří 
Předbojáci, aby projednali, 
co je třeba nebo co je trá-
pí. Nabízíme stručný pře-
hled toho, co se probíralo, 
záznam celého jednání i 
zápis samozřejmě nalez-
nete na webu Predboj.cz v 
záložce Zastupitelstvo/Ze 
zasedání.

Školský výbor
Došlo k doplnění posled-
ního člena výboru, který 
minule nebyl jmenován, 
neboť jím měl být zaměst-
nanec MŠ Předboj, která 
ale nebyla personálně sta-
bilizována. Členkou výbo-
ru zůstala nová ředitelka 
MŠ, role odborníka na 
problematiku předškol-

ního vzdělávání se nově 
zhostí paní Jiřina Pavel-
ková ze Zvonkové ulice, 
penzionovaná učitelka, 
která působila v mateřské 
škole v Neratovicích. 
Výboru byly dále vyme-
zeny kompetence spočí-
vající v možnosti vyžádat 
si od obecního úřadu do-

etelsky stavební. Investič-
ní náklady představovaly 
necelých pět miliónů ko-
run.
Podle Martina Höflera, ře-
ditele společnosti PUDIS, 
která stavbu projektovala, 
by se dopravní situace v 
celém uzlu mohla zlepšit. 
„Byla snaha vyprojektovat 
bypass co nejdelší, aby se 
řidiči mohli rozřadit do 
svých směrů před okruž-
ní křižovatkou co nejdří-
ve. Tím by se kolony na 

Pokračování na straně 3

Pokračování na straně 3
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foto: libeznice.cz

Odečet stavu odpočtových vodoměrů
Prosíme o nahlášení stavu odpočtového vodoměru 
nejpozději do 15. ledna 2014. Stav můžete nahlá-
sit osobně v úředních hodinách nebo e-mailem na  
adresu podatelna@predboj.cz.
Odpočtové vodoměry slouží pro odečet vody, kte-
rou obyvatelé odeberou z obecního vodovodu, ale 
nevypouští ji do kanalizace.
Pokud stav vodoměru nebude 
nahlášen, bude stočné 
vypočteno z celé 
spotřeby na-
hlášené Veolii.

-sob-
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Obecní policie v listopadu: Ach, ty zóny...
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Kromě “normalizace”, 
což je ovšem výraz, který 
má v Česku právem pejo-
rativní nádech, strážníci v 
listopadu vyšetřili i jeden 
úsměvný případ. Nejprve 
ale opět k režimu obyt-
ných zón, i když jsme o 
nich již napsali i řekli dost. 
Opravdu se v nich nesmí 
parkovat a opravdu to není 
výmysl sloužící k buzeraci 
Předbojáků.
Zmíněný zákaz vyplývá ze 
silničního zákona a před-
bojské zastupitelstvo se  
s ním snažilo vypořádat již 
před 9 (!) lety. To stávající 
navázalo na tehdejší řeše-
ní a všichni zastupitelé se 
shodli, že když už ty zóny 

jednou máme, respektuj-
me je. Předpoklady pro to 
jsou: hodně dětí, důraz na 
klidný a spokojený život, 
úzké komunikace, povin-
nost každého stavebníka 
zřídit si garáž/parkovací 
stání na vlastní parcele... 
Obecní policie tak zahájila 
kampaň, na jejímž konci 
by měly být obytné zóny, 
pokud možno, bez aut. 
V listopadu tak bylo za 
stěrače vozidel v zónách 
stojících umístěno několik 
desítek tzv. parkovaček. 
Pokuta ale nebyla uložena 
jedinému Předbojákovi, 
vše je zatím řešeno doho-
dou, případně domluvou.
Hlídka obecní policie řeši-

la také znečištění veřejné 
komunikace a “krádež” 
mulčovací kůry. Oba pří-
pady shodou okolností  
v ulici Pod Hřištěm. Nutno 
je bohužel dodat, že silni-
ce je stále plná zaschlého 
bahna a pán, který si od-
vážel v kolečku mulč, také 
nebyl dopaden. Někdy se 
prostě dílo nepodaří, hle-
dejte taky, kdo má na za-
hradě o kolečko (mulče) 
víc.
Naopak úsměvně skončil 
případ zakládání skládky 
v křižovatce Veliká Ves/
Horňátky. Ukázalo se, že 
jde o přípravu moderního 
výtvarného díla za účelem 
jeho nafocení na výstavu. 

Pod dohledem strážníků 
tak byl instalován vrak 
motorového vozidla.
Závěrem ještě zmínka  
o měření rychlosti projíž-
dějících vozidel. V listopa-

du proběhlo dvakrát, vždy 
s potěšujícím výsledkem, 
neboť k překročení rych-
losti nedošlo ani v jednom 
případě.

-sob-
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Odvoz popelnic 
bude levnější
Na letošní rok byla cena 
za svoz komunálního od-
padu stanovena v souladu 
se smlouvou se společ-
ností A.S.A., spol. s r.o. 
Pro rok 2014 OÚ provedl 
poptávkové řízení, díky 
němuž se podařilo vyjed-
nat ceny nižší. V důsledku 
toho byla pro lepší pře-
hlednost schválena zcela 
nová vyhláška.
Vás, občany, ale samo-
zřejmě zajímá, jak to bude 
s cenami za vyprazdňo-
vání popelnic. Tak tedy: 
120litrová bude při týden-
ním svozu stát  1620,- Kč 
a při 14denním 1200,- Kč, 
u 80litrové, určené pouze 
pro důchodce či občany 
závislé na sociálních dáv-

kách, při týdenním svozu 
cena zůstává na 1100,- Kč 
(bohužel, méně odpadu 
zde bohatě vyvažuje cena 
dopravy).
Biologický odpad bude 
svážen jako dosud 1x za 
dva týdny, při 120litrové 
popelnici za 450,- Kč, při 
240litrové za 720,- Kč.
Co je ale důležité, že ušet-
říme i jinde, a to při svozu 
tříděného odpadu a likvi-
daci kalu z ČOV.

foto: sita.cz

Obecní policie varuje: Falešní popeláři
Hlídky obecní policie zasahovaly v obci Líbeznice ve dnech 1.11.2013 v ul. U Cihelny a 7.11.2013 v ul.  
Ve Dvoře proti dotěrným osobám tmavé pleti, které se vydávaly za pracovníky popelářské firmy, zvonily na 
domy a požadovaly od majitelů finanční příspěvek. Obecní policie upozorňuje všechny občany, aby s těmito 
osobami nenavazovali žádný kontakt, zejména nevpouštěli na pozemek a v případě jejich výskytu v obci, 
aby okamžitě upozornili obecní policii na tel. čísle 724 112 124
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Ceník inzerce v obecním zpravodaji „Předbojské zprávy“
Formát zpravodaje: A4, Velikost inzerátu / Cena inzerátu  
(v poměru k velikosti strany):

Střípky ze zastupitelstva

Bypass okružní křižovatky 
ve Zdibech už je v provozu!

kumenty, které úřad jako 
zřizovatel od MŠ Předboj 
dostává,  připomínkovat 
jejich obsah.

Pronájem pozemku
Pozemek u Velkoves-
ké ulice v majetku obce  
o výměře více než 34 tis. 
m2 má být do budoucna 
využit k výstavbě občan-
ské vybavenosti. Aktuálně 
ale obec o ničem takovém 
neuvažuje, pozemek leží 
ladem a je bohužel navíc 
některými neukázněný-
mi Předbojáky využíván 
taky jako plocha vhodná 
k vyvážení biologického 
odpadu. . 
Obci se uzavřením nájem-
ní smlouvy ulehčí, neboť 
se nebude starat o údržbu 
tak rozsáhlé plochy, ná-
jemci jistě také přinese 
užitek v podobě rozšíření 
podnikatelských možnos-
tí. 
Nájemce pochopitelně 
zachová stávající cesty 
jako průjezd na sousední 
pozemky a svojí činností 
nenaruší práva vlastníků 
a oprávněných uživatelů 
sousedních pozemků.

Dotace
Projednány a schváleny 
byly tyto akce: dostav-
ba budovy MŠ Předboj, 
revitalizace budovy OÚ, 
vybudování biokoridoru 
Západní Stráň, rozšíření 
ČOV na 1600 EO a rekon-
strukce ulice Horňátecká.

Každý ze záměrů předpo-
kládá nutnou spoluúčast 
obce. Dotace pro dostavbu 
MŠ Předboj cca 1,3 mil. 
Kč, revitalizace budovy 
OÚ cca 0,77 mil. Kč, bi-
okoridor Západní stráň 
cca 0,66 mil. Kč, rozšíře-
ní ČOV cca 3,5 mil. Kč  
a rekonstrukce ulice Hor-
ňátecká cca 0,35 mil. Kč. 
I v případě, že dotace ne-
získáme, jistě se pustíme 
do rozšíření ČOV.

Stočné pro rok 2014
Stočné pro období roku 
2014 je schváleno na zá-
kladě odhadu nákladů na 
provozu ČOV v roce 2013, 
který není dosud uzavřen. 
Teprve jsme obdrželi úda-
je o odběru vody občany z 
VKM a.s., nyní (termín je 
stanoven na 15. 1. 2014) 

zjistíme stavy odpočto-
vých vodoměrů od těch 
občanů, kteří vodu ode-
branou od VKM a.s. pou-
žívají, aniž by ji vypouš-
těli do kanalizace a teprve 
potom budeme znát přesné 
náklady na provoz ČOV v 
roce 2013. Z toho zůstane 
stočné ve výši roku 2013, 
tj. 40 Kč za m3.
Záloha na stočné zůstává 
rovněž shodná, tj. 700,- 
Kč na osobu. .

V diskusi se hovořilo 
hlavně o těchto téma-
tech:
1) První informoval sta-
rosta o změnách v MŠ 
Předboj, zejména z důvo-
du nutnosti vyvrátit fámy 
o nestandardním výběru 
ředitelky, která byla vy-
brána zcela v souladu se 
zákonem. Ty dokumenty, 
které jsou zveřejnitelné, 
jsou případně k dispozici 
na OÚ. Dále uvedl, že v 
MŠ budou nově působit 
tři pedagogické pracovni-
ce. MŠ má zcela čerstvě 
vlastní elektroměry (jeden 
na tepelné čerpadlo, dru-
hý na ostatní spotřebiče), 
když se po více než dvou 

letech podařilo konečně 
„donutit“ skupinu ČEZ k 
jejich instalaci.

2) Dotaz pana K se týkal 
webových anket, jichž 
se mohou účastnit pouze 
registrovaní uživatelé. V 
odpovědi zaznělo, že v 
nejbližší době se nepočítá 
se změnou, v anketách a 
diskusích by se měli vy-
jadřovat jen lidé bydlící v 
Předboji.

3) Další tazatel se zeptal, 
zda bude pokračovat při-
stavování kontejnerů na 
velkoobjemový a nebez-
pečný odpad, což samo-
zřejmě bude, stejně jako 
svozová psolečnost odve-
ze i odpad z ČOV.

4) Poměrně živá diskuse 
poté nastala k otázce par-
kování v obytných zónách, 
kdy v reakcích zaznělo, že 
pravidla stanoví silniční 
zákon a usnesení zastu-
pitelstva obce Předboj z 
roku 2004, ani jedno se 
nedodržuje. Všichni stá-
vající zastupitelé se shod-
li, že situaci je třeba uvést 
do normálu, což může být 
pro některé občany nepo-
hodlné. Na druhou stranu 
bude nutné přistoupit na 

některé výjimky. Cílem 
ale je, aby silnice v zónách 
nebyly tak poničené, aby 
byly bezpečnější pro děti, 
aby se dala provádět zim-
ní údržba i úklid. Povo-
lovat stání se bude jen na 
základě individuálně po-
souzených individuálních 
výjimek (zejména ve staré 
zástavbě, kde byly dříve 
domy než obytné zóny) a 
u provozoven. Každý si 
však sám místo pro par-
kování označí, v případě 
zásahu do zelené plochy 
zpevní. Tolerovány budou 
návštěvy.

5) Místostarosta Soběslav-
ský informoval o plánova-
ných úpravách autobuso-
vého spojení Předboje s 
Prahou a Neratovicemi:
- na lince 368 dojde od 
prosince k úpravě dojez-
dové doby ranního škol-
ního spoje tak, aby děti 
mohly zakupovat 15minu-
tové jízdenky,
- na lince 418 k posunu 
odjezdu školního autobu-
su z Předboje na 7.23 hod.

Podrobnější informace 
naleznete v zápisu ze za-
sedání.

-sob-

vjezdu do křižovatky měly 
zkrátit co možná nejvíce a 
návazně na to by se měla 
též zlepšit průjezdnost 
blízkou stykovou křižovat-
kou na protilehlém sjezdu 
z dálnice, která byla sou-
visející kolonou také po-
stižena. Podle dopravního 
modelu, který byl pro tyto 
účely zpracován, by úpra-
va měla fungovat a kolony 
by se měly opravdu citel-
ně zkrátit,“ říká Martin 
Höfler.
„Vítáme dokončení by-
passu jako první krok  
k odstranění úzkého hrdla, 
které představuje pro do-

pravu do Prahy i z Prahy 
napojení na dálnici D8 
ve Zdibech. Je to zásad-
ní podmínka, aby více 
řidičů využívalo obchvat 
Líbeznic. Další etapou 
je vybudování sjezdové 
rampy z dálnice D8 na 
silnici I/9 ve směru na 
Neratovice a Mělník,“ říká 
líbeznický starosta Martin 
Kupka. Starostové obcí 
regionu MAS Nad Pra-
hou se chtějí co nejdříve 
obrátit na ministra dopra-
vy i na ředitele ŘSD, aby 
přípravu sjezdové rampy 
urychlili. „Jde samozřejmě 
i o bezpečnost provozu. 

Kolony odbočujících voz-
idel, které v odpoledních 
špičkových hodinách zasa-
hují až na dálnici, výrazně 
zvyšují riziko dopravních 
nehod,“ doplňuje starosta 
Líbeznic.
Ve finále by mělo dojít  
k přestavbě celé křižovatky. 
Budoucí podobu MUK 
Zdiby představuje in-
ternetová stránka www.
d o p r a h y b e z i n f a r k t u .
cz. Prostřednictvím to-
hoto webu může také 
široká veřejnost podpořit 
další úpravy dálniční 
křižovatky.

Zdroj: Libeznice.cz

Tento ceník se nevztahuje na oznámení nevýdě-
lečného charakteru, zejména z oblasti charity a vol-
nočasových aktivit, která uveřejňujeme zdarma.

1/1 – 750,- Kč, 1/2 – 500,- Kč, 
1/4 – 400,- Kč, 1/8 – 300,- Kč

Také v listopadu vyjel do obcí Regionu Povodí 
Mratínského potoka zbrusu nový zametací stroj 
Egholm City Ranger 2250, pořízený díky dotaci 
Operačního programu životní prostředí. Pravi-
delně čistí ulice a chodníky nejen v Předboji, ale 
také v Líbeznicích, Měšicích, Hovorčovicích, 
Bašti a dalších obcích v okolí.



IN
Z
ER

C
E



Strana 5 PŘEDBOJSKÉ ZPRÁVY

Advent v knihovně

Mikuláš ve školcePředboj a benediktinky

V pátek 6. prosince 2013 
jsme se s dětmi sešli v za-
sedací místnosti obecního 
úřadu již na 4. podvečer-
ním čtení.
Po přivítání jsme zača-
li s výrobou vánočních  
ozdob. Děti byly velice ši-
kovné a ozdůbky byly za 
chvíli hotové. Pak jsme si 
vyprávěli o vánocích a vá-
nočních zvycích a přečetli 
si, jak naši předkové slavi-
li vánoce. Navštívili jsme 
také knihovnu, kterou 
jsme vyzdobili vyrobený-
mi ozdobami. Po návratu 
do zasedačky dostaly děti 
malé občerstvení a přečet-
li jsme si úryvky z knížky 
Miloše Kratochvíla – Už 
sněží, už chumelí. Děti si 
prohlédly i ostatní nové 
knížky a vybraly si knížky 
na čtení domů. 

Mateřskou školku v Před-
boji navštívil ve čtvrtek  
5. 12. 2013 v dopoledních 
hodinách Mikuláš se svou 
družinou. Ke společně 
strávenému předvánoč-
nímu času byli přizváni 
rodiče a sourozenci dětí, 
z nichž někteří pozvání 

V zajímavém článku z pera kro-
nikářky paní Paděrové nabízíme 
další informace z pestré historie 
naší obce. Tentokrát o jejím vztahu  
k benediktinkám.
Ves Předboj patřila dlouhé roky do 
majetku benediktinek. Poprvé to byly 
benediktinky z konventu sv. Ducha na 
Starém Městě, kterým v roce 1383 da-
rovala ves a tvrz vdova po pražském 
měšťanu Henslinu Freibergerovi. Vy-
plývá to z listin, které se dochovaly 
a jsou uloženy v Národním archivu  
v Praze: 
1) listina z 22. 2. 1383, kterou udě-
luje Václav IV., král římský a český, 
souhlas k darování tvrze a vsi Předboj 
Klárou, vdovou po Henslinu Freiber-
gerovi z Prahy, klášteru sv. Ducha,
2) listina z 25. 5. 1384, kterou Václav 
IV., král římský a český, potvrzuje 
klášteru sv. Ducha přičlenění vsi Před-
boj, odkázané mu Klárou, vdovou po 
Henslinu Freibergerovi z Prahy. 
Po vypuknutí husitských válek ve  
20. letech 15. století byl klášter  
sv. Ducha zrušen a později opět ob-
noven. Ves ovládli mezitím pražané  
a byla postupně v držení několika ma-
jitelů z řad drobné šlechty. Do majetku 
benediktinek se dostala znovu zřejmě 
až počátkem 17. století. Tentokrát to 
byl však klášter sv. Jiří na Pražském 
hradě, který ji získal do svého držení. 
V roce 1589 přešel pod správu kláštera 
sv. Jiří také zchátralý klášter sv. Du-
cha s benediktinkami, které tam zbyly.   

Nakonec jsme ještě za-
balili dárečky na vánoční 
stromeček, který pro tuto 
příležitost věnoval pan 
Tomáš Svoboda a zaměst-
nanci OÚ jej připravili 
před obecní úřad. Stro-
meček jsme při poslechu 
a zpěvu vánočních koled 
nazdobili a úplně nakonec 
rozsvítili. To, že právě za-
čal poletovat sníh, přijaly 
děti s jásotem. Doufáme, 
že nám stromeček před 
úřadem vydrží nazdobený 
a rozsvícený až do Nové-
ho roku a bude i ostatním 
občanům zpříjemňovat 
předvánoční čas.
Děkuji všem, kteří se po-
díleli na přípravě a průbě-
hu celé akce, zvláště paní 
Míše Langové za přípravu 
pohoštění a vánoční vý-
zdoby, paní Jitce Padě-

rové za fotodokumentaci 
a přítomným rodičům za 
pomoc při zdobení stro-
mečku. Třeba se zdobe-
ní vánočního stromečku 
stane i v naší obci novým 
zvykem nejen pro děti, ale 
i ostatní občany.

Jana Šandarová, 
knihovnice

přijali a atmosféra byla o 
to příjemnější. Za spolu-
práci při organizaci celého 
dopoledne patří zvláštní 
poděkování děvčatům  
z Obecního úřadu.

Kateřina Beránková
ředitelka MŠ

V té době došlo též ke spojení Před-
boje a několika okolních vsí s Panen-
skými Břežany, které byly již také  
v držení kláštera. V polovině 17. stol. 
to bylo již 12 vsí nebo jejich částí, kte-
ré svými odvody poskytovaly klášteru 
ekonomické zázemí. 
Ves Předboj náležela k největší lokali-
tě kláštera severně od Prahy a ročními 
odvody značně převyšovala ostatní 
vesnice včetně Panenských Břežan. 
Jak vyplývá z urbáře, tj. soupisu po-
vinností poddaných vůči vrchnosti, 
z r. 1631, bylo v té době v Předbo-
ji 11 sedláků s platební povinností  
58 a půl kopy ročně kromě vyměře-
ných naturálních dávek. To bylo nej-
více ze vsí patřících k břežanskému 
statku. Dokonce i Panenské Břežany 
měly v té době stanoveny roční od-
vody pouze 36 a půl kopy. Z toho je 
patrné, že klášter měl z Předboje nej-
větší užitek z okolních vsí. V majetku 
benediktinek od sv. Jiří zůstala ves až 
do zrušení kláštera Josefem II. Stalo se 
tak dekretem císaře z 20. 3. 1782.

Jitka Paděrová, kronikářka

Zdroje: Internet, Národní archiv, Pra-
ha, Kniha Povodí Mratínského potoka 
a jeho okolí, studie Panenské Břežany 
– jedno z hospodářských center klášte-
ra sv. Jiří na Pražském hradě (autorka 
PhDr. Karin Pátrová, historička Ob-
lastního muzea Praha-východ v Bran-
dýse n/L- Staré Boleslavi)
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Opět po roce: Setkání obcí 
s ČSAD Střední Čechy
Na úterý 19. listopadu 
2013 přichystala společ-
nost ČSAD Střední Čechy, 
a.s., která zajišťuje i pro-
voz autobusových linek  
v Předboji, setkání se svý-
mi zákazníky - obcemi.
Po přivítání zástupců jed-
notlivých obcí a partner-
ských organizací (ROPID, 
DP hl. města Prahy) při-
kročil pan ředitel Ševčík 
ke zhodnocení uplynulého 
roku.
Konstatoval, že smlouvy 
pro rok 2013 byly pode-
psány dříve než loni, již 
v létě, takže to pomohlo 
ekonomické stabilizaci 
společnosti. Nově zajišťu-
je také náhradní dopravu 
pro České dráhy a. s. Do 
provozu byly zařazeny 
nové autobusy Solaris, 
SOR a MAN. Za posled-
ní rok také poklesl počet 
stížností na poskytované 
služby.

Z negativ zmínil zvyšová-
ní nákladů, a to jak vlivem 
cen PHM, tak naposledy 
zásahem ČNB, dále mají 
velký vliv ceny náhrad-
ních dílů (např. přední 
okno autobusu vyjde na 
50 tisíc korun). Firma se 
také stále potýká s kolí-
savou kvalitou řidičů, kte-
rých by bylo sice dost co 
do kvantity, ale je třeba je 
vychovávat. Mimo systém 
PID také klesají tržby, kdy 
lidé raději jedou autem ve 
více lidech, případně pro-
stě nejedou, neboť je vy-
soká nezaměstnanost.
Rovněž pan ředitel pozna-
menal, že nové autobu-
sy jsou pořizovány spíše 
větší, protože to vyžaduje 
množství cestujících oko-
lo Prahy.
Pokud se týká linky 368, 
jízdní řád se daří dodržo-
vat ze 76,27 %, ke zpož-
dění dochází v 22,27 %  

spojů. Byť se jedná  
o statistická data, lze  
z nich dovodit, že přesnost 
spojů je poměrně dobrá, 
zpoždění způsobuje pře-
devším velké množství 
cestujících platících hoto-
vě řidičům a přeplněnost 
silnic v Praze. 
Pro cestující je jistě není 
nezajímavá informace, 
že i v roce 2014 ČSAD 
plánuje mimo jiné také 

rozšíření on-line sledová-
ní provozních parametrů, 
které má přispět k celko-
vému zlepšování kvality 
služeb.
Ohledně integrace zazněla 
informace, že na přelomu 
října a listopadu byla ko-
nečně schválena. Proces 
schválení základního inte-
gračního dokumentu trval 
rok, během něhož proběh-
lo na 20 schůzek zástup-

ců Středočeského kraje 
a Prahy. Začít by přitom 
měla v oblasti Mělníka 
a Neratovic. V dohledné 
době by mělo být zaháje-
no jednání s jednotlivými 
obcemi. Pokud se týká ná-
kladů na dopravní obsluž-
nost Předboje, kalkulace 
na příští rok počítá se sku-
tečně drobným navýšením 
obecních výdajů. 

-sob-

Předbojské pečení 
bylo pěkně vypečené
Při příležitosti malého 
vánočního posezení seni-
orů, čtenářů a příznivců 
knihovny vyhlásil obecní 
úřad soutěž o nejúžasnější 
vánoční cukroví.
Vše proběhlo v pondělí 
16.12. ve vánočně vyzdo-
bené zasedací místnosti 
OÚ a vše se vydařilo. 
Dorazilo dvacet místních 
dam a v soutěži tak bylo 
20 druhů cukroví. Zaseda-
cí místnost voněla nejen 
svíčkami, ale i kokoskami, 
pracnami, lineckým, roh-
líčky, čokoládovými ko-
šíčky, mysliveckými knof-

Roman Beránek
U Prutníku 188
25072 Předboj
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líky, kakaem a čokoládou. 
Po kratičkém povídání 
o nových knihách s paní 
Šandarovou se pouštěla 
vánoční hudba, popíjel se 
čaj, kávička a ochutnávalo 
se a hodnotilo to nejúžas-
nější cukroví. 
Pětičlenná porota nakonec 
vybrala tři nejlepší kous-
ky. Na prvním místě se 
umístila paní Milada T., 
druhé místo obsadila paní 
Magdaléna Č. a pěkné třetí 
místo paní Pavla P. Všech-
ny obdržely malé dárečky 
s vánoční tématikou, které 
se jim velmi líbily.

Úřední hodiny OÚ Předboj
v období vánočních svátků

Pondělí 23. 12. 2013: 8–12 hod.
Středa 25. 12. 2013: svátek

Pondělí 30. 12. 2013: 8–12 hod.
Středa 1. 1. 2014: svátek


