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Autobusy (trochu) jinak?

Poté, co dlouhé roky inte-
graci blokoval Středočes-
ký kraj, resp. neschopnost 
dohodnout se s vedením 
Prahy, se teď pro změnu 
postavila „na zadní“ Pra-
ha 8, které se nelíbí, že by 
autobusy končily u stanice 
metra Ládví. Ta se přitom 
jeví jako dobrá volba. Kro-
mě přestupu na metro tam 
lidé mohou nakoupit, do-
stat se k lékařům, případně 
vyrazit za kulturou. Jsou 
tam školy a školky, které 
navštěvují děti zejména  
z nejbližšího okolí Prahy. 
S organizací ROPID (má 
PID na starost) jsme na 
jednáních probírali i pro-
blém s kapacitou zastávek 
a obratiště na Ládví, ale 
jevila se jako zvládnutel-
ná. Zda o celé věci Praha 
8 skutečně nevěděla, nebo 
jde o další kolo politických 

V posledních šesti měsících jsme absolvovali hodiny jednání, jejichž výsledkem má být 
tzv. integrace veřejné autobusové dopravy Mělnicka a Neratovicka do systému Pražské 

integrované dopravy (PID). Výsledek je však stále velmi nejistý.

V Baštěcké vítězí rozum, 
závora zůstává

tanečků (na podzim i Prahu 
čekají komunální volby), 
se teprve ukáže. 
V každém případě však  
v tuto chvíli spadlo takří-
kajíc pod stůl hlavní téma 
tohoto vydání Předboj-
ských zpráv a především 
těch několik měsíců vy-
jednávání. Měl a chtěl 
jsem Vás, naše čtenáře a 
občany, informovat o vý-
hodách, které překvapivě  
i Předboji přinese integrace 
do PID, jejíž součástí naše 
„hlavní“ autobusová linka 
368 přitom už dávno je. 
Zkrácení intervalu mezi 
jednotlivými autobusy 
ve špičkách, kratší cesta  
k metru díky narovnání 
trasy autobusu v Ďáblicích, 
spoje navíc taky večer, 
mimo špičku ve všední dny 
i o víkendech, kdy bychom 
měli přestupovat v Líbez- Další info na straně 5

foto: dpp.cz

Telefon na Obecní policii: 

724 112 124
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nicích (což je však jediný 
ne úplně pozitivní důsle-
dek integrace), to všechno 
je teď ve hvězdách a závisí 
na tom, jak se k celé věci 
postaví v červnu pražský 
magistrát. 

Lze jedině doufat, že po-
dobně jako Středočeský 
kraj, který pod tlakem zain-
teresovaných obcí ustoupil 
od vlastního nesmyslného 
plánu posílat ku Praze spo-
je Středočeské inegrované 

dopravy (SID).
Ujišťuji Vás, že až padne 
konečné rozhodnutí, in-
formace k Vám z úřadu 
dostaneme.

-sob- 

Obecní úřad děkuje společnosti ZEVOS s.r.o. za pomoc při údržbě veřejné 
zeleně a zlepšování živostního prostředí v ulicích Západní Stráň a Pod 
Hřištěm.

Odvolání proti rozhodnu-
tí o umístění závory bylo 
totiž Krajským úřadem 
Středočeského kraje za-
mítnuto. 
Někomu sice může závo-
ra připadat nevzhledná, 
ale za tu dobu, co jsme ji 
na žádost mnoha zdejších 
obyvatel nainstalovali, se 
v Baštěcké výrazně zklid-
nila dopravní situace.
Nikdy ale nelze uspokojit 

potřeby všech lidí najed-
nou. Co tedy jedni chtějí, 
je druhému trnem v oku.  
V tomto případě se tedy 
jeden z občanů domáhal 
odstranění závory, která 
dle jeho názoru omezila 
jeho práva na užívání ve-
řejného prostranství, ze-
jména pak ztížila přístup  
k jeho nemovitosti. Ne-
hledě na omezení všech 
řidičů, kteří musí ulici ob-

jíždět cestou jak na Bašť, 
tak na Panenské Břežany 
(pozn. redakce: což je 
ovšem hlavním smyslem 
omezení).
Ačkoli odvolací orgán od-
volání zamítnul jako opož-
děné, vyjádřil se zároveň  
v odůvodnění i k námit-
kám uváděným odvolate-
lem. 
Shledal přitom rozhodnutí 
Obecního úřadu Předboj 

jako bezvadné - řádně zdů-
vodněné, vydané na zákla-
dě potřebných souhlas-
ných stanovisek (dopravní 
policie, dopravní expert) 

a zcela v kompetenci do-
pravního úřadu, jímž je  
v tomto případě právě 
předbojský obecní úřad.

-sob-
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Zápis do Mateřské školy 
KinderGarten Bašť
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Soukromá Mateřská škola KinderGarten v Bašti, je předškolním zařízením s efektivní výukou angličtiny  
a logopedické prevence. Mateřská škola je školou kde se maximálně uplatňuje individuální přístup  

k dítěti, jeho potřebám a úzká spolupráce s jeho rodinou. Cíle výchovně-vzdělávacích činností se průběžně 
plní již od ranních hodin. Pracujeme podle vlastních vzdělávacích programů, které respektují specifika 

předškolního vzdělávání a navíc nabízejí důkladnou přípravu předškoláků na školu. 

Nabízíme:
- interaktivní vzdělávání - využívání nejefektivnějších metod ve vzdělávacím procesu 

- vzdělávání více nadaných děti - nové formy vzdělávání a rozvíjení potencionálu dítěte
- výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím a kvalifikovanými lektory, 

výuka angličtiny metodou Helen Doron 
- jazyková výchova s důrazem na sociální komunikaci a logopedickou prevenci

- výuka českého jazyka pro cizince  - logopedická prevence a poradenství 
- školní i mimoškolní aktivity a široký výběr kroužků pro děti

- komplexní příprava předškoláků na základní školu, 
získávání potřebných kompetencí k učení 

- speciálně-pedagogická a individuální práce s dítětem, možnost integrace dětí, 
vypracování individuálně-vzdělávacích programů

- kamerový on-line systém, prostředí a klima rodinného typu 
s individuálním přístupem k dítěti a jeho rodině

Výchovně-vzdělávací a pečující činnosti jsou v mateřské škole zajištěny kvalifikovaným týmem pedagogů, 
speciálních pedagogů, zdravotních sester a asistentů pedagogů, s cílem zajistit dětem kvalitní prostředí plné 

podnětů a bezkonkurenční přípravu pro zdařilý vstup do lukrativních základních škol.

Od září 2014 hledáme do svého pracovního týmu kvalifikované a kreativní pedagožky se znalostí angličtiny, ochotné 
dále rozvíjet své poznatky a schopnosti v oblasti pedagogických věd. Nabízíme: moderní a příjemné prostředí, plné 

podnětů k tvořivé práci a vlastní seberealizaci. Za kvalitně odvedenou práci nabízíme odpovídající ohodnocení.
Vhodní kandidáti nás mohou kontaktovat na:    bast@kindergarten.cz
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Vítání občánků

Kovárny v Předboji

Dne 26.2.2014 proběhlo  
u nás v obci již páté vítání 
občánků. Při tomto setkání 
jsme slavnostně přivítali  
Rozálii, Adama, Elišku, 
Nikol, Terezu, Agátu, Ka-
rolínu a Vojtěcha, celkem 
tedy osm nových občán-
ků obce Předboj. Pozvání 
tentokrát přijali všichni 
rodiče.
Vítání se uskutečnilo v re-
stauraci Ke Tvrzi společ-
nosti Yard Resort. Zpest-
řením slavnostní události 
bylo vystoupení dětiček 
z obecní mateřské školky 

pod vedením paní ředitel-
ky a učitelky. Děti měly 
připravené velmi pěkné 
pásmo básniček a písničku 
vlastní tvorby. Po slavnost-
ním projevu byl rodičům 
nových občánků Předboje 
předán Pamětní list a malý 
dárek s kytičkou.
Na závěr bychom rádi po-
děkovali Yard Resortu za 
zapůjčení prostor restau-
race a dětem za jejich milé 
vystoupení.

Pavla Příšovská, 
místostarostka

Jedním z nejvýznamněj-
ších oborů lidské činnosti 
bylo údajně, již od svého 
vzniku, kovářství. Ko-
várna dříve stávala téměř 
v každé vesnici. Kromě 
práce s kovem patřilo  
k povinnostem kovářů 
především kování dobyt-
ka používaného na vesnici  
k zajištění zemědělských 
prací.
Písemné záznamy o ko-
várně v Předboji je možné 
nalézt v gruntovní knize, 
jejíž záznamy začínají ve 
třicátých letech 18. sto-
letí. Ze zápisu vyplývá, 
že tehdy byla v Předboji 
„hospoda a kovárna před-
bojská Václava Horáka“. 
Ten převzal kovárnu po 
svém otci a musel se zavá-
zat, že bude, tak jako jeho 
otec, obstarávat kovář-
skou práci nejen pro dvůr 
v Předboji, ale i pro dvory 
v Panenských Břežanech  

a v Bořanovicích, kde v té 
době kovárny nebyly. Ko-
várna tehdy zřejmě stáva-
la v dnešní ulici Ke Tvrzi  
v bezprostřední blízkosti 
předbojského dvora (dnes 
Yard Resort).
Novou kovárnu nechal po-
stavit v roce 1922 na roz-
cestí dnešních ulic Hlav-
ní a Kojetická, naproti 
kapličce, František Fanta 
(pozdější starosta Předbo-
je). Jako zajímavost mož-
no uvést, že Fanta vlast-
nil kromě kovárny také 
hospodu. Ta byla v ulici 
Hlavní v č. 61.  Kovárnu 
Fanta nejprve pronajímal, 
ale koncem třicátých let 
minulého století ji prodal 
kováři Josefu Stiborovi, 
který přišel do Předboje ze 
Sudoměře a na pozemku 
vedle kovárny si postavil 
rodinný dům, do něhož 
se s rodinou přestěhoval  
v roce 1938. V té době 

bylo již mnoho kováren 
v okolí zrušeno a tak ze-
mědělci z okolních vesnic 
využívali v případě potře-
by právě kovárnu v Před-
boji. Kovárnu provozoval 
kovář Stibor nepřetržitě 
až do roku 1959, v roce 
1960 byla po jeho smrti 
zrušena. Budova kovárny 
zde stojí dodnes v nezmě-
něné podobě a je součás-
tí rodinného domu č. 69  
v Kojetické ulici.

Jitka Paděrová, 
kronikářka

Zdroje: Studie PhDr. Ka-
rin Pátrové, historičky 
Oblastního muzea Praha-
východ v Brandýse n/L-
St. Boleslavi uveřejněná 
v historickém sborníku 
pražského okolí s názvem 
Studie a zprávy č. 2/2012 
a rodina kováře Josefa 
Stibora

Bývalá kovárna v č.p. 69 (foto: jipa)

Obecní policie v dubnu: Na 
čarodějnice s airsoftkami
Měření rychlosti a pre-
ventivní činnost, ale taky 
asistence u dopravní ne-
hody, provedení důkazní-
ho řízení ve věci údajného 
přestupku a dohled nad 
„čarodějnicemi“ byly jen 
některé činnosti Obecní 
policie v měsíci dubnu na 
území Předboje.
Neúspěšná měření rych-
losti obecní policií na 
průtazích obcí jsou po-
chopitelně z pohledu 
Předbojáků velkým úspě-
chem. Znamenají totiž, 
že se snížil počet auto-
mobilistů projíždějících 
Předbojí rychlostí vyšší 
než povolenou. Měření se 
v průběhu letních měsíců 
zintenzivní, ale my věří-
me, že výsledky se výraz-
ně nezhorší. 
Kamenem úrazu (ale je 
nutno poznamenat, že 
nikoli v Předboji největ-
ším) je stále stání vozidel  
v obytných zónách. Uni-
verzální řešení jsme nena-
šli, proto pokračuje praxe 
postupného trpělivého vy- 
těsňování vozidel z vozo-
vek, pochopitelně až na 
výjimky (zákazníci, řeme-
slníci, návštěvy).
Několikrát se v minulém 
měsíci strážníci angažo-
vali v řešení sousedského 
sporu v oblasti Východní 
Stráně. Dosavadní domlu-

vy nepomohly, proto byl 
sebrán důkazní materiál 
a celou věc jsme postou-
pili přestupkové komisi 
v Brandýse nad Labem. 
Dlužno dodat, že jde  
o provozování zařízení ru-
šícího svým hlukem oby-
vatele okolních domů.
V závěru měsíce pak 
strážníci „zadrželi“ čty-
ři podezřele se chovající 
nezletilce. Ukázalo se, že 
si teenageři hrají s airsof-
tovými zbraněmi, bohu-
žel bez dozoru dospělých  
a na veřejně přístupných 
místech v obytné zástav-
bě. Strážníci je poučili  
o platných zákonech, kte-
ré regulují držení a po-
užívání zbraní, a poté je  
s pokáráním předali rodi-
čům. V souvislosti s tímto 
incidentem žádáme všech-
ny rodiče, aby dobře zvá-
žili, zda dají svým dětem 
do rukou střelné zbraně, 
resp. aby dohlédli na to, 
co jejich ratolesti dělají ve 
svém volném čase. Plasto-
vá kulička sice nikoho ne-
usmrtí, ale třeba poranění 
oka způsobit může. 
Nehledě na realistické 
provedení airsoftek, které 
může vést k záměně za 
opravdovou zbraň. A ná-
sledky takového omylu už 
mohou být tragické.

-sob-
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Veřejná prezentace „Změny 
v autobusové dopravě“

Nejlepší čtenáři a další 
jarní akce v knihovně

V článku na úvodní straně 
píšeme o chystaných změ-
nách v autobudové do-
pravě. Společnost ROPID  
a Obec Líbeznice pořádají 
ve středu 4. června 2014 
od 18.00 hodin v Diva-
dle kouzel Pavla Kožíška  
v Líbeznicích veřejnou 
prezentaci připravova-
ných změn. Od prvního 
srpna letošního roku by se 
totiž do systému Pražské 
integrované dopravy měly 
zapojit všechny autobusy 
z Líbeznic.

Jako každý rok i letos 
proběhl i v naší knihovně 
„Měsíc knihy – měsíc čte-
nářů“.
Ve středu 12. března se 
sešli dospělí čtenáři a „pří-
znivci knihovny“, aby se 
seznámili s nejnovějšími 
knihami. Potěšilo mě, že 
se letos někteří z přízniv-
ců stali i novými čtenáři. 
Vyhlásili jsme tři nejlepší 
čtenářky. Jako cenu jsme 
vzhledem k blížícímu se 
jaru zvolili jarní květiny. 
Ostatní přítomné ženy do-
staly každá jednu květinu, 
protože o víkendu byl Me-
zinárodní den žen. Jenom 
pro ilustraci, nejlepší čte-

Dostanete odpověď na 
důležité otázky:

Co všechno změny při-
nesou?

Jaký bude interval mezi 
spoji?

Jaké úspory přinese 
změna pro cestující?

O kolik se prodlouží do-
jezdový čas?

-sob-

nářka přečetla 169 knih.
Následující středu knihov-
nu navštívili pro změnu 
naši nejmladší čtenáři 
– děti z mateřské školy. 
Prohlédly si knížky s Fer-
dou mravencem a přečet-
la jsem jim některé jeho 
příběhy. Potom jsme si 
některé i promítli. Děti se 
pak inspirovaly knížkami 
a Ferdu namalovaly. Jejich 
obrázky jsou k vidění na 
oknech obecního úřadu. Po 
namáhavé práci se posilni-
ly ovocem a vypravily do 
knihovny pro knížky. Po-
těšily mě fotografie z ma-
teřské školy, jak si je děti 
před spaním prohlížely.

Nejlepší dětští čtenáři byli 
vyhlášeni v pátek 11. 4. 
2014 na 5. podvečerním 
čtení, tentokrát „veliko-
nočním“. Povídali jsme si 
o velikonočních tradicích a 
přečetli si úryvky z knížek 
s velikonoční tématikou 

(např. Anička a velikonoce 
a další). Děti se pak pustily 
do zdobení a malování va-
jíček.  Zkusili jsme si také, 
jaké známe koledy. Všech-
ny děti obstály na výbor-
nou. Po malém občerstvení 
jsme před obecním úřadem 

ozdobili připravenou jarní 
břízu velikonočními va-
jíčky.
Děkuji všem, kdo se po-
díleli na přípravě jarních 
akcí.

Jana Šandarová, 
knihovnice

Dětský den v Předboji

Obecní úřad ve spolupráci 
s TJ Sokol Předboj pořádají

Těšit se můžete na sportovně zábavné disciplí-
ny, oblíbené stanoviště střelby ze vzduchovky,  
stanoviště korálkové kreativity, skákací hrad a 
malé vystoupení dětí MŠ Předboj. Odpoledne 

bude zakončeno ukázkou techniky Obecní 
policie Líbeznice a hasičů JSDH Neratovice. 

Srdečně zveme všechny děti a rodiče!

31. 5. 2014 od 15 hodin
fotbalové hřiště 

TJ Sokol Předboj

MŠ Předboj nad Prahou
Děti z naší  MŠ Předboj se zúčastnily dne 27.4.2014 
Setkání sousedů nad Prahou. Zazpívaly dvě písničky, 
které pro ně složila paní učitelka Simona. Ta je záro-
veň doprovodila na kytaru. 
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Střípky ze zastupitelstva 
(24.3.2014)
Začátek roku byl letos 
nečekaně klidný, takže 
na svém prvním letošním 
zasedání jednali zastupi-
telé o čtyřech bodech. Na 
přetřes ale v diskusi přišla 
situace okolo čistírny od-
padních vod.

Rozpočtové opatření
Zlepšený výběr daní se 
podepsal i na tom, že obci 
přišlo na účet maličko 
víc peněz, než jsme od-
hadovali. Již v roce 2009 
tehdejší zastupitelé odsou-
hlasili uložení kabelu pro 
elektrické vedení k bu-
doucím chatám v lokalitě 
Na Bezdězi. Nyní obec 
obdrží 10.000,- Kč za zří-
zení úplatného věcného 
břemene. Do rozpočto-
vých příjmů jsme mohli 
započítat také „obvyklou“ 
dotaci od krajského úřadu 
na rok 2014.
Naopak výdaje jsme tak 
mohli navýšit, aniž by-
chom museli sahat do 
vlastních zdrojů. Navýše-
ní se týká hlavně doprav-
ní obslužnosti, která nás 
vyjde dráž díky loňské 
intervenci ČNB proti ko-
runě a taky proto, že jsme 
nedopatřením nenavýšili 
položku o celoroční pro-
voz autobusové linky 418 
(loni počítáno s 4měsíč-
ním provozem). Rovněž 
z loňského roku pochází 
již odsouhlasená investi-

ce do obecního rozhlasu, 
kterou jsme však zaplatili 
až letos.

Bezúplatný převod po-
zemků 
Další kauza, která začala 
již v roce 2013, se týká 
pozemků pod silničním 
tělesem v křižovatce 
Hlavní-Velkoveská (tedy 
„u zrcadla“). Převod jsme 
loni odsouhlasili, ale až 
geometrický plán, který si 
žadatel (Středočeský kraj) 
nechal zpracovat, ukázal, 
že silnice je na pozem-
cích rozložená jinak, než 
to původně vypadalo. Šlo 
tedy spíše o formalitu, ale 
bez ní by transakce nepro-
běhla. Zastupitelé proto  
s převodem části pozem-
ků p. č. 229/49 o výměře 
109 m2 a 414/41 o vý-
měře 16 m2 souhlasili. 
Bezúplatnost převodu je  
v obdobných případech 
(tj. převody mezi krajem 
a obcí navzájem) obvyk-
lá.

Věcné břemeno Na Bez-
dězi
Výstavba údajných cha-
tek byla posvěcena v da-
leké minulosti, položení 
kabelu pro elektrické 
vedení pak v roce 2009. 
A kabel je dávno v zemi. 
Nachází se v polní ces-
tě (p. č. 375/1) a vede 
směrem od Byškovic. 

K tomuto bodu proběh-
la krátká diskuse, neboť  
v průběhu posledních mě-
síců vlastník lokality, v níž 
se mají chaty stavět, vyví-
jel aktivity, které narušují 
pokojné soužití – znečiš-
tění komunikací, pravdě-
podobně snaha o změnu 
projektu, nekomunikace  
s obcí ohledně výše uve-
deného atd. Pracujeme 
nyní na nápravě.

Připojení území obce 
Předboj k Místní akční 
skupině Nad Prahou
Tento bod byl zařazen 
dodatečně, žádost o jeho 
projednání obec obdržela 
až po oznámení progra-
mu jednání zastupitelstva 
a šlo vlastně o formalitu, 
neboť obec po založení 
Obecně prospěšné spo-
lečnosti MAS Nad Pra-
hou své území do území 
působnosti MAS již za-
pojila (4. 2. 2013). Nyní 
jsme však byli osloveni 
vedením MAS o přijetí 
dalšího usnesení, které je 
doplněno o konkrétní ob-
dobí, a to roky 
2 0 1 4 – 2 0 2 0 ,  
a je nezbyt-
né pro získání 
certifikátu pro 
MAS a přípra-
vu Integrované 
strategie území.

V diskusi jsme 
se věnovali ze-
jména následu-
jícím tématům:
Obec pravděpo-

dobně bude muset přistou-
pit ke kontrolám napojení 
jednotlivých rodinných 
domů na obecní kanali-
zaci, protože do čistírny 
odpadních vod natéká 
více odpadních vod, než 
by natékat mělo.
Dále se diskuse stočila  
k provozu obecní čistírny 
odpadních vod a k občas-
nému zápachu, který z ní 
vychází, tazatelem/stěžo-
vatelem, panem Z, byla 
předložena i obrazová 
dokumentace prokazují-
cí údajný závadný chod 
ČOV. V souvislosti s tím 
pan Z připomněl, že noví 
zastupitelé po volbách  
v roce 2010 slíbili, že 
problémy s čistírnou vy-
řeší a dle jeho názoru se 
nic nestalo.
Odp.: Místostarosta So-
běslavský sdělil, že ho 
situace, kdy z ČOV zá-
pach vychází, velice mrzí, 
stejně jako to, že se pohy-
bujeme na hraně její ka-
pacity (zejm. dosazovací 
nádrž), a omluvil se za 
nepříjemnosti s tím spo-

jené zejména okolo bydlí-
cím obyvatelům. Zároveň 
ale připomněl, že během 
posledních tří let se oko-
lo ČOV odehrála spousta 
událostí, které nejsou pro 
občany hmatatelné, ale 
pro rekonstrukci a zka-
pacitnění ČOV, jejíž pro-
vedení je naplánováno na 
letošní rok, byly naprosto 
nezbytné (mj. dokončit 
kolaudaci ČOV, vypra-
cování projektu, získání 
podkladů pro stavební po-
volení a povolení samot-
ného). Nyní čekáme na to, 
jak dopadne žádost o do-
taci a podle toho proběhne 
buď úsporná, nebo úplná 
varianta rekonstrukce.
Pan J se zeptal na pro-
dej části pozemku s těle-
sem komunikace v ulici  
U Prutníku, kterou zastu-
pitelstvo stáhlo z dnešního 
jednání.
Odp.: Prodej se neusku-
teční.

-sob-
Celý zápis z jednání na-
jdete na obecních strán-
kách www.predboj.cz.
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