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NEZÁVISLÝ OBČASNÍK

ZDARMA

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ
Vážení spoluobčané,
jistě jste mnozí zaznamenali, že jsme
v roce 2013 oslavili výročí obce. Ku
příležitosti 760. letého výročí od dochované první písemné zmínky obce
Předboj byla pořádána venkovní
slavnost s bohatým programem a byla
otevřena v zasedací místnosti obecního úřadu výstava věnovaná historii
obce.
Historie obce byla sestavena z kusých
informací posbíraných během několika
málo uplynulých let a práce to nebyla
jednoduchá. Neexistuje totiž žádný
ucelený přehled historických událostí
v obci. V archivech a muzeích jsme
objevily pouze útržkovité informace,
přidaly k nim vlastní vzpomínky a z toho všeho jsme se pokusily sestavit tuto malou výstavu.
Naším cílem bylo některým z Vás připomenout, co jste již možná zapomněli a některým z Vás přinést zcela nové informace.
Protože výstava byla nejen od návštěvníků, ale i z řad odborných partnerů výstavy, velice kladně hodnocena, byly bychom rády, pokud bychom její obsah mohly přiblížit i těm, kteří se na výstavu z jakéhokoli důvodu dostavit nemohli.
Proto jsme se rozhodly ještě jednou Vám celou výstavu na sklonku roku 2014 připomenout a rozhodly jsme se sestavit
toto mimořádné vydání Předbojských zpráv, které je obsahově stručnou rekapitulací výstavy tak, jak byla po jednotlivých tématech sestavena a prezentována.
Zároveň bychom tímto chtěly ještě jednou poděkovat za poskytnutí podkladů a materiálů použitých při sestavení
výstavy, zejména:
- SOA v Praze – Státnímu okresnímu archivu Praha – východ
se sídlem v Přemyšlení,
(Mgr. Romanu Kolkovi – řediteli),
- Národnímu Muzeu v Praze, Paleontologickému oddělení,
(Mgr. Janu Sklenáři – zástupci vedoucího oddělení),
- Oblastnímu muzeu Praha – východ, Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav,
(Ing. Haně Závorkové – ředitelce, PhDr. Karin Pátrové, Ph.D.
- historičce),
- p. Kučerovi, kronikáři obce Kojetice
i všem ostatním přispěvovatelům.
Za obec Předboj děkují:
Pavla Příšovská, starostka,
Jitka Paděrová, kronikářka,
Jana Šandarová, knihovnice.

Zleva: J. Paděrová, H. Závorková, J. Kučera, J. Šandarová, R. Kolek,
P. Příšovská
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Historie obce Předboj
Původní název obce je Přeboj, Přeboje. V latině někdy komoleno na
Priboj, Priboy. Ve staročeštině znamenalo slovo „přeboj“ loupež. Obec
Předboj patří k nejstarším obcím ve středních Čechách. Vedla tudy stará
říšská cesta z Prahy přes Sedlec na sever do Německa.
První písemná zmínka o obci pochází z r. 1253, kdy král Václav I.
věnoval ves klášteru sv. Františka, Řádu křižovníků s červenou hvězdou.

První písemná zmínka – listina v latinském jazyce dokládající existenci obce
Předboj k datu 6. 4. 1253. Původní pergamen o rozměrech 48,5 x 61 cm, na kterém
schází 3 pečeti i se závěsy vytrženými z listiny, je uložen v Národním archivu Praha

1257 – Další písemná zmínka o obci - král Přemysl Otakar II., syn Václava I., který se až do své korunovace v r. 1261 tituloval „pán Království
českého“, potvrzuje darování, učiněné jeho předchůdci kapli sv. Václava,
z něhož má být vydržován kustod této kaple. Osvobozuje ji ode všech
břemen a vypočítává její majetek ve vsích Sedlec, Neratovice, Bykoš,
Lysolaje a Předboj.
1318 – ves užívali drobní šlechtici s přídomkem „z Předboje“. Prvními z
nich jsou v tomto roce jmenováni zemané Jan a Bohuslav.
1368 – ves je v majetku Pavla z Jenštejna
1375 – majitelem vsi je Pešek z Litožnic
1380 – po roce 1380 držel ves pražský měštan Henslin Freyberger. Jeho
ovdovělá manžeka Klára darovala ves, statek a tvrz benediktinkám
z konventu u sv. Ducha na Starém Městě Pražském.
1421 – ves ovládli Pražané, později jen staroměští.
1425 – Jan z Lokte prodal zdejší dvůr krejčímu Petru Smolíkovi.
1433 – dvůr si nechal připsat do zemských desek Janek z Krajnice.
pol. 15. stol. – v obci se vystřídalo několik držitelů z řad drobné šlechty.
Později (není známo kdy) se majetek vrátil benediktinkám od sv.
Ducha.
1589 – po tomto roce byl klášter u sv. Ducha zrušen a opuštěn. Zbylé
benediktinky přešly ke klášteru sv. Jiří na Pražském hradě, který se tak
stal pro ves Předboj vrchností.
1622 – ves patřila Anně Slavatové ze Slavat, která ji přepustila
kněžně abatyši u sv. Jiří na hradě
Pražském.
poč. 17. stol. – klášter prodal ves
pražskému měšťanu Jindřichu
Krumpochovi
Náhrobky M. F. Riese-Stallburga a jeho 1671 – klášter sv. Jiří ves znovu
dvou manželek na baronském hřbitově koupil a v té době byla ves spojev Odolena Vodě
na s Panenskými Břežany

1781 – klášter sv. Jiří byl zrušen císařem Josefem II. Předboj stále patří
k Břežanskému panství, které bylo přiděleno k matici náboženské a pod
vrchní vedení c.k. České správy státních statků.
1820 – panství koupil hrabě August Ledebour-Wicheln.
1823 – panství vlastní János hrabě Somssich de Sáard
1828 – panství Břežanské koupil hrabě Mathias Friedrich von RieseStallburg společně s panstvím Vodolka. Již předtím koupil panství
Chvatěruby a všechna tři panství spojil pod společnou správu.
1864 – zemřel Mathias Friedrich von Riese-Stallburg a panství převzal
nejmladší z jeho 5 dětí – syn Adolf.
1899 – zemřel Adolf von Riese-Stallburg a rodině se nepodařilo udržet
rozsáhlý majetek.
1901 – celý komplex (Vodolka, Panenské Břežany a Chvatěruby)
převzala Hospodářská a úvěrní banka pro Čechy.
1909 – panství Vodolka a Panenské Břežany koupil velkopodnikatel v
cukrovarnictví Ferdinand Bloch, který si v r. 1917 rozšířil jméno o příjmení
manželky na
Bloch-Bauer.
Stal se tak
majitelem
„předbojského
dvora“ a polností k němu
náležejících
včetně rybníka
„Velký“. Byl také
mj. majitelem
Zápis z účetní knihy se jménem Ferdinand Bloch
tzv. „dolního“
zámku v Panenských Břežanech (horní zámek koupil továrník Emil Gerstl).
1929 – „dvůr předbojský“ s většinou polností koupili manželé Arnošt
a Anna Tumlířovi jako zbytkový statek po 1. pozemkové reformě. Krátce nato převedli statek na svého syna ing. Bohuslava Tumlíře, který zde

Tumlířův statek ve 30. letech min. stol.

žil s manželkou Ing. Dr. Marií roz. Kuklovou a dvěma dětmi – Janem
a Marií, zvanou Maněna, až do r. 1948. Vzhledem k vývoji politické situace v tehdejším Československu odešla celá rodina Tumlířových do
emigrace. (viz též kap. Osobnosti)
1949 – obec patřila do Pražského kraje, okres Praha – sever a žilo zde
něco málo přes 400 obyvatel. Bylo založeno JZD Předboj se sídlem
v areálu bývalého statku Tumlířových, čp. 7.
1996 – majitelem celého areálu a části pozemků bývalého JZD je firma
Yard, a.s. a své sídlo zde má firma Horizont, spol. s r.o., založená v r. 1991.
Celý areál prochází postupně rekonstrukcí, při které je patrná snaha zachovat historické prvky jednotlivých budov.
2010 – provozní a skladové prostory firmy Horizont se stěhují do logistického areálu v Kozomíně a začíná vznikat nový koncept využití
prostorů statku. Pod názvem Yard Resort je vytvořen multifunkční
volnočasový areál, kde se konají různé sportovní, kulturní a společenské
akce. Na přilehlých pozemcích začíná vznikat golfový areál, který byl
slavnostně otevřen v r. 2011.
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Základní statistické údaje o obci Předboj
Územněsprávní začlenění
Po zavedení krajského zřízení v Čechách, jehož počátky spadají do
druhé poloviny 13. století, patřila ves Předboj do Kouřimského kraje.

1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Karlín
1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Karlín
1868 země česká, politický i soudní okres Karlín

1927 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Karlín
1929 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Prahasever
1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov,
soudní okres Praha-sever
1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-sever
1945 země česká, správní okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-sever
1949 Pražský kraj, okres Praha-sever
1960 Středočeský kraj, okres Praha-východ

Počet obyvatel

Počet obyvatel v dalších letech

Výsledky sčítání lidu od prvního tzv. moderního sčítání v r. 1869
(údaje ČSÚ – Českého statistického úřadu):

(údaje ČSÚ)

Po událostech revolučního roku 1848 došlo ke zrušení vrchnostenské
správy, která byla nahrazena správou státní. Wikipedie udává chronologický přehled územně administrativní příslušnosti obce s uvedením
roků, kdy ke změně došlo:

Sčítání v roce
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001

Počet obyvatel
320
314
334
348
409
420
422
432
432
392
349
313
279

Počet domů
39
43
52
62
72
70
82
110
119
116
105
125
123

Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Počet obyvatel
288
321
349
380
405
435
483
505
557
606
678
718
795

Přehled starostů a zastupitelských orgánů obce od r. 1895
Do r. 1994 jsou uvedeni pouze starostové, resp. předsedové a tajemníci MNV. Od r.
1994, kdy se konaly první volby do zastupitelstev obcí v samostatné České republice, jsou níže uvedena kromě jména starosty a místostarosty, také jména všech
ostatních zastupitelů.
1895 – 1903
1903 – 1911
1911 – 1919
1919 – 1924
1924 – 1932
8.5.1939 – 31.10.1942
od 1.11.1942
1946 – 1955
1955 – 1960
1960 – 1964

starosta: Václav Hofmann
starosta: Vilém Král
starosta: Jan Hofmann
starosta: Václav Brabec
starosta: František Fanta
vládní komisař: Matěj Ostrýd
vládní komisař: Antonín Čížek
předseda MNV: Václav Vorlíček
předseda MNV: Václav Nepomucký
předseda MNV: Antonín Vondráček
tajemník MNV: Václav Nepomucký
1964 – 1968
předseda MNV: Václav Nepomucký
tajemník MNV: Bohuslav Pohan
1968 – 1971
předseda MNV: Václav Nepomucký
tajemník MNV: Antonín Čížek
1971 – 1976
předseda MNV: Vladislav Šída
tajemnice MNV: Alena Mixtajová
1976 – 1981
předseda MNV: Vladislav Šída
tajemnice MNV: Alena Mixtajová
(po odstěhování ji nahradila Naděžda Martinková)
1981 – 1986
předseda MNV: Vladislav Šída
tajemnice MNV: Jaroslava Vondráčková
1986 – 1990
předseda MNV: Vladislav Šída
tajemnice MNV: Jaroslava Vondráčková
Kvůli změně bydliště odešel z funkce předsedy MNV na vlastní žádost Vladislav Šída
a na uvolněné místo předsedy byla jmenována dosavadní tajemnice Jaroslava

Vondráčková. Na uvolněné místo tajemnice MNV byla jmenována Jana Šandarová.
Tyto změny proběhly k 1. 12. 1987.
1990 – 1994

starostka: Jaroslava Vondráčková
místostarosta: Antonín Bašta
1994 – 1998
starostka: Jaroslava Vondráčková
místostrosta: Antonín Bašta
Členové zastupitelstva: Paděrová Jitka, Petrů Jiřina,
Příšovská Hana, Svoboda Tomáš, Voves Petr
1998 – 2002
starostka: Jaroslava Vondráčková
místostarosta: Antonín Bašta
Členové zastupitelstva: Paděrová Jitka, Petrů Jiřina,
Polák Petr, Voves Petr, Vráblová Hana
2002 – 2006
starostka: Jaroslava Vondráčková
místostarosta: Antonín Bašta
Členové zastupitelstva: Paděrová Jitka, Petrů Jiřina,
Polák Petr, Voves Petr, Vráblová Hana
2006 – 2010
starostka: Pavla Příšovská
1. místostarostka: Jaroslava Vondráčková
2. místostarosta: Petr Voves
Členové zastupitelsva: Paděrová Jitka, Potůček David,
Vignát-Mimochodský Robert, Vrábel Jaroslav
2010 – 2014
starosta: Karel Kodiš
1. místostarosta: Radek Soběslavský
2. místostarostka: Pavla Příšovská
Členové zastupitelstva: Hrdličková Eva,
Martincová Karolína, Svoboda Tomáš,
Vignát-Mimochodský Robert
V průběhu volebního období odstoupily z funkce z osobních a pracovních důvodů
dvě zastupitelky:
Hrdličková Eva – nahradila ji Marie Bíbrová
Martincová Karolína – nahradil ji Petr Polák
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Osobnosti
Rodáci z Předboje:
Josef Nepomucký
(1897-1972)
Československý politik, ministr
československých vlád.
V letech 1935 až 1938 a od r. 1945
nepřetržitě až do r. 1971 poslanec
Národního shromáždění republiky
Československé za Komunistickou
stranu Československa.
V letech 1951 až 1953 ministr
zemědělství ve vládě Antonína
Zápotockého a Viliama Širokého
a v letech 1959 až 1967 předseda
Ústřední rady družstev.
Zdroj: Internet

Jan Bureš
(1919-1989)
Středoškolský pedagog a spoluautor publikací z oboru administrativy a stenotypistiky.
Absolvent učitelského ústavu a Pedagogické
fakulty UK v Praze. Učitel měšťanských škol.
V letech 1946-1960 pracovník Státního ústavu těsnopisného v Praze, 1961-1968 ředitel
Střední ekonomické školy, 1970-1983 ředitel
Těsnopisného ústavu v Praze. Vedoucí redaktor odborných časopisů Sekretářská praxe,
Těsnopisné rozhledy a Zprávy Těsnopisného
ústavu. Rovněž do těchto časopisů přispíval
a byl spoluautorem učebnic techniky administrativy, stenotypistiky a hospodářské korespondence.
Zdroj: Internet

Významné osobnosti z historie:
Mathias Friedrich Riese-Stallburg
(1787-1864)
Toto jméno je velmi úzce spojeno s Břežanským panstvím a zaslouží
si alespoň malou zmínku. Mathias Friedrich Riese-Stallburg, významný
zemědělský hospodář, koupil v r. 1828 nejprve panství Chvatěruby
a posléze i panství Vodolka a Panenské Břežany. Všechna tři panství spojil pak pod společnou správu. Píše se o něm jako „o pánu
spravedlivém, vysoce vzdělaném, zbožného ducha a dobrotivého srdce, který mnoho dobrého pro chudinu činil“. Někdy kolem
r. 1840 vystavěl nový, tzv. „dolní“, zámek v Panenských Břežanech
a v tomto zámku také v r. 1864 zemřel. Je pochován v Odolena Vodě
na tzv. Baronském hřbitově spolu se svou první ženou Marií, roz.
Hochbergovou z Hennersdorfu. V sousedním hrobě je pochována
jeho druhá manželka Marie Gertruda, roz. Leonhardy. Rodina RieseStallburga byla pro obce všech tří panství poslední vrchností, neboť
zrušení poddanství v r. 1848 znamenalo konec vrchnostenské správy.
Zdroj: Internet

Ferdinand Bloch-Bauer
(1864-1945)
V r. 1909 koupil panství Vodolka a Panenské Břežany a stal se tak mj. majitelem břežanského „dolního“ zámku, který si zvolil za své letní sídlo.

Bydlet zůstal však se svou mladou manželkou ve Vídni. Pro obec Předboj
to v té době znamenalo, že se stal také majitelem předbojského „dvora“
čp. 7, řady pozemků v katastru obce a předbojského rybníka Velký.
Ferdinand Bloch-Bauer se narodil v Mladé Boleslavi a svou profesní kariéru začal v podniku svého otce. Byl průmyslovým podnikatelem v cukrovarnictví a finančníkem. V r. 1899 si vzal za manželku o 17 let mladší
Adele Bauer, podle níž si v r. 1917 rozšířil své původní jméno Bloch
na Bloch-Bauer. Jejich manželství bylo bezdětné, a to zřejmě přispělo
k tomu, že se paní Adele stala mecenáškou umění a ve svém vídeňském
bytě přijímala řadu umělců – herců, spisovatelů, hudebníků a malířů.
Mezi nimi byl též vídeňský secesní malíř Gustav Klimt, kterého požádal
Ferdinand Bloch-Bauer o namalování portrétu své ženy. Tak vznikl
v r. 1907 obraz Adele Bloch-Bauer I, nazývaný též „Zlatá Adele“ nebo
„rakouská Mona Lisa“. Podle poslední vůle paní Adele, která zemřela
v r. 1925 ve věku 43 let, měl být obraz věnován, spolu s dalšími z její
pozůstalosti, rakouské Státní galerii. Skončil však v r. 2006 po déletrvajícím soudním sporu v rukou neteře Ferdinanda Bloch-Bauera Marie
Altmannové a ostatních dědiců. Ještě téhož roku byl obraz prodán za
astronomickou sumu 135 tis. dolarů (téměř 3 miliardy Kč) americkému
podnikateli Ronaldu Lauderovi, synovi zakladatelů kosmetické firmy
Estée Lauder, klíčovému akcionáři firmy CME, která vlastní mj. též televizní stanici TV Nova. Obraz koupil Ronald Lauder pro svou newyorskou
Neue Galerie a částka 135 tis. dolarů představovala v té době vůbec
nejvyšší cenu za vydražený obraz.
A jen na doplnění: Gustav Klimt namaloval paní Adele ještě jednou
v r. 1912. Obraz
se
jmenuje
Adele BlochBauer II. Má
se však za to,
že paní Adele
stála mistrovi
modelem i pro
několik dalších
obrazů, např.
pro
jeho
dřívější obraz
nazvaný „Judith“.
Ferdinand Bloch-Bauer
Adele Bloch-Bauer
Ferdinand Bloch-Bauer se po smrti své ženy již nikdy neoženil. Po
připojení Rakouska k nacistickému Německu v r. 1938 hledal nejprve
útočiště na svém zámku v Panenských Břežanech, avšak ještě téhož
roku odešel do exilu. Zemřel krátce po skončení války na podzim r. 1945
v Curychu.
Zdroj: Internet

Rodina Tumlířova
Rodina Tumlířova přišla do Předboje někdy počátkem dvacátých
let minulého století a hospodařila na statku čp. 7. Do svého majetku
získali hospodářství teprve v r. 1929, po první pozemkové reformě,
když byla jejich předchůdci Ferdinandu Bloch-Bauerovi zabrána
část pozemků, které byly následně přerozděleny drobným rolníkům
z Předboje a okolí. Předbojský dvůr čp. 7 s částí polností koupila rodina
Tumlířova jako zbytkový statek. V té době zde hospodařil ing. Bohuslav Tumlíř spolu se svou ženou ing. Dr. Marií Tumlířovou roz. Kuklovou.
Vzhledem k politické situaci v poválečném Československu rozhodla se
však rodina v r. 1948 odejít spolu se svými, tehdy již dospělými dětmi,
do emigrace.
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Něco o jednotlivých členech rodiny Tumlířových:

Ing. Bohuslav Tumlíř
(1896-1982)
Byl
zaměstnancem
Státního
úřadu statistického a hospodařil
na statku v Předboji. V r. 1924 se
oženil se svou kolegyní ze studií
ing. Dr. Marií Kuklovou. V exilu
pracoval jako statistický expert
FAO (organizace OSN pro výživu
a zemědělství).
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básně, povídky a eseje. Svou básnickou tvorbu shrnul do sbírky Hořká
voda, která byla vydána v exilu v r. 1957.
Po ukončení studia ekonomie na Yaleské univerzitě zde dva roky
přednášel. Postupně se stal světoznámým ekonomem a poradcem vlád
několika zemí (např. japonské vlády). Je také autorem řady odborných
prací z oblasti ekonomie. Roku 1964 získal prestižní post ředitele výzkumné sekce GATT v Ženevě. Jeho kariéru přerušila předčasná smrt
v r. 1985. Zemřel v pouhých 59 letech krátce před plánovaným odjezdem do Los Angeles, kde měl převzít funkci „honorárního profesora
ekonomie“ na univerzitě UCLA (University of California, Los Angeles).

Marie Nagy-Tumlířová zvaná Maněna
(nar. 1929)
dcera Bohuslava a Marie Tumlířových

Ing. Dr. Marie Tumlířová, roz. Kuklová
(1889-1973)
V r. 1921 se stala, jako jedna ze
dvou prvních žen, zemědělskou
inženýrkou na ČVUT Praha
a v témže roce byla navíc promována ještě jako první žena ve střední
Evropě doktorkou technických
věd. V letech 1921-1928 působila
jako inspektorka zemědělských
výzkumných ústavů, v letech
1935-1938 pracovala jako radová ministerstva školství. V říjnu
1934 se stala poslankyní za Republikánskou (agrární) stranu
zemědělského a malorolnického
lidu, když nastoupila na uvolněný
mandát po zemřelém poslanci Adolfu Prokůpkovi. Ve volbách v r. 1935
byla již řádně zvolena v Pražském volebním kraji za již zmíněnou agrární
stranu a stala se členkou kulturního a zásobovacího výboru.
V exilu působila v letech 1951-1957 jako redaktorka Rádia Svobodná
Evropa v Mnichově a řídila zde vysílání pro ženy. Zprávy podepisovala
pseudonymem Maria Chaloupecká.

Jan Tumlíř
(1926-1985)
syn Bohuslava a Marie Tumlířových
Věhlasný ekonom, v mládí literát
a překladatel z angličtiny.
Studoval v Praze na Právnické
fakultě Univerzity Karlovy, kde
složil první státní zkoušku před
svým odchodem do exilu. V exilu
získal začátkem 50. let min.stol.
stipendium na Yaleské univerzitě,
kde vystudoval ekonomii a v r.
1959 zde získal doktorát. Svůj pobyt v Americe několikrát přerušil
a působil jako kulturní referent
a později jako ředitel kulturní
sekce Rádia Svobodná Evropa v Mnichově, kde v té době působila i jeho
matka.
V době studia se věnoval také literární tvorbě a časopisecky publikoval

Po odchodu z Československa žila
5 let v Montpellier v jižní Francii,
kde vystudovala a získala doktorát z přírodních věd. Poté žila
v Paříži, kde žije dodnes a kde pracovala jako vědecká pracovnice
v oboru biochemie a molekulární
biologie ve státním vědeckém
ústavu C.N.R.S. (Centre National
de la Recherche Scientifi). Vychovala dva syny a má tři vnuky. Po r.
1989 několikrát navštívila Českou
republiku a byla také v Předboji.
Zdroj: Internet a paní Maněna Nagy-Tumlířová

Jan Tumlíř
Ze sbírky Hořká voda

MUŽI A ŽENY
Muži si představují smrt a ženy lásku
v dlouhých nocích na dně samoty a tmy.
Jen tiše praskající nábytek ví,
jak vzlykají po štěstí.
Muži myslí na lásku a ženy na smrt,
když na chodníku vzkypí dav pod sluncem mobilisace.
A všem se najednou zdá, že ještě včera
štěstí bylo na dosah ruky.

Sbírka vyšla v New Yorku v roce 1957
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PŘEDBOJSKÉ ZPRÁVY

Přehled historie podnikání v obci
Zemědělství
Obec Předboj bývala v minulosti převážně zemědělskou obcí. V době
před 2. světovou válkou byly v obci 2 velkostatky, 5 statků a 25
malozemědělců.

První velkostatek:
Čp. 7 (dnes ulice Ke Tvrzi), v minulosti poplužní dvůr patřící od 17. stol.
k Břežanskému panství. V r. 1909 koupil panství, společně s „dolním
zámkem“, velkopodnikatel v cukrovarnictví Ferdinand Bloch-Bauer.
Po pozemkové reformě ve 20. letech min. stol. mu byla část pozemků
zabrána a prodána drobným zemědělcům. „Dvůr předbojský“ společně
s částí polností koupili jako zbytkový statek Tumlířovi.
Dnes je zde multifunkční volnočasový areál YARD RESORT.

Druhý velkostatek:

Kolektivizace zemědělství
Krátce po vydání zákona o jednotných zemědělských družstvech v r.
1949 bylo založeno také JZD Předboj. Sídlem JZD byl statek, který krátce před tím opustila rod. Tumlířova, která zde hospodařila a v r. 1948
emigrovala.
V r. 1961 došlo ke sloučení JZD Předboj, JZD Bašť a JZD Panenské
Břežany. Sloučené JZD dostalo název JZD Kolektiv a hlavní sídlo mělo
v Předboji. V té době hospodařilo družstvo na 730 ha polí a 50 ha luk.
JZD Kolektiv patřilo k předním družstvům na okrese a přestože půda,
na které hospodařilo, nebyla příliš kvalitní, bylo dosahováno vyšších
výnosů než u jiných JZD s lepšími podmínkami. Dobrá byla i užitkovost
zvířat. V prvních letech hospodaření provozovalo JZD Kolektiv také zahradnictví a na některých pozemcích se pěstovala polní zelenina.

Byl psán v r. 1924 na Jana Hofmanna (v letech 1911-1919 starosta)
Statek zahrnoval čp. 5, 16 a 21.
Původně byli na přelomu 19. a 20. stol. v obecních knihách zapsáni majitelé takto:
Čp. 5 (dnes ul. Ke Tvrzi) Antonín Škrábek
Čp. 16 (dnes ul. Na Vršku) Antonín Hofmann
Čp. 21 (dnes ul. Pod Vrškem) Václav Hofmann (starosta v letech 18951903)

Další statky:
Čp. 2 (dnes ul. Hlavní) – rod. Čackých, později Veverkovi
Čp. 3 (dnes ul. Hlavní) – rod. Moravcova
Čp. 4 (dnes ul. Ke Tvrzi) – rod. Šircova (dnes restaurace U Svobodů)
Čp. 6 (dnes ul. Ke Tvrzi) – rod. Fialova
Čp. 14 (dnes ul. Pod Vrškem) – rod. Tovarova
K zemědělství také patřilo:

Kovárna
Zmínky o tom, že kovárna bývala v čp. 40 v těsném sousedství „dvora“
pocházejí již z poloviny 18. století. Dle historických záznamů dědila
se kovárna v rodině Horáků a ke kovárně přináležela také hospoda.
Pamětníci hovoří o tom, že kovárna zde bývala ještě na počátku
min. století. Tehdy byl majitelem
pan Lorenc. Tato kovárna byla
součástí domu, který byl po smrti majitelů, potomků p. Lorence,
prodán a následně zbourán. Dnes
stojí na tomto místě jiný, nový
rodinný dům.
V r. 1922 postavil novou kovárnu
pozdější starosta František Fanta
v dnešní ulici Kojetická (čp. 69) na Bývalá kovárna v ul. Kojetické
rozcestí s ulicí Hlavní. Provozoval ji, avšak najímal si kováře. Kovárnu
koupil ve 30. letech min. stol. kovář Josef Stibor, který ji provozoval až
do r. 1959. Kovárnu v té době využívali i okolní vesnice, kde již kovárny
většinou zanikly.

Obecní váha
Naproti kovárně v dnešní ulici Kojetické, před domem čp. 94 bývala
kdysi obecní váha. Zařízení váhy bylo v zemi, kryté deskou z dřevěných
trámů v kovovém rámu. Váha byla ovládána z domku postaveného
vedle váhy a sloužila zemědělcům k vážení různých nákladů. Vážily se
zde například náklady řepných “řízků” (odpadu při výrobě cukru), které
vozily povozy z nádraží v Kojeticích.

Rasovna
Bývala na konci vsi za „dvorem“ směrem na Bašť. Dnes je zde rod.
dvojdům čp. 127/128.

Zaměstnanci JZD Předboj

V r. 1975 došlo k dalšímu sloučení
a JZD Kolektiv se stalo součástí
JZD Budoucnost se sídlem v Líbeznicích. To vzniklo sloučením
těchto JZD:
JZD Kolektiv se sídlem v Předboji
JZD Nový směr se sídlem v Nové
Vsi
JZD Budoucnost se sídlem v Líbeznicích.

JZD Budoucnost hospodařilo v rostlinné i živočišné výrobě až do r. 1990.
Tehdy bylo přejmenováno na Zemědělské družstvo Líbeznice, které
se v r. 1992 změnilo na Družstvo
Libagro. V této podobě existuje
družstvo doposud.
Kromě Družstva Libagro vznikly
v r. 1993 další nové subjekty. Mezi
nimi byly také dvě firmy se sídlem
v Předboji:
Firma ZEVOS, s.r.o., která zde
hospodaří dodnes a zabývá se Sklad obilí nazývaný „Kůlny“ - zbouráno
v druhé pol. 90. let m. st.
rostlinnou výrobou.
Firma LP Milk, s.r.o., zabývající
se původně živočišnou výrobou. Dnes provozuje již jen Restauraci
U Svobodů.

Ostatní podnikání v obci
Kromě zemědělců bývalo v obci vždy také několik drobných
živnostníků. Jak uvádí Wikipedie byly v r. 1932 evidovány v obci tyto
živnosti:
kovář, 2 krejčí, 2 obuvníci, 2 řezníci, trafika, vinárna, zámečník. Těsně
před 2. světovou válkou byli v obci evidováni také 2 holiči a 2 košíkáři.

Obchody
Jeden obchod byl U Hájků v čp. 32 (dnes ulice U Rybníčka). Dnes je zde
rod. dům.
Další obchod byl U Mazanců, později U Mouchů v čp. 43 (dnes ulice
Hlavní).
Největší obchod byl v dnešní ulici Na Vršku čp. 17. Zde se vystřídalo
několik provozovatelů obchodu. Z jedné dobové fotografie je možné
vyčíst jméno Jaroslav Řehák, mluví se o tom, že zde byly potraviny
Husák, později zde byl obchod U Křížů. Po r. 1948 zde byl otevřen obchod se smíšeným zbožím spotřebního družstva Jednota. Dnes je zde
sídlo stavební firmy Renova PV.
V r. 1966 byla vedle původního pultového obchodu se smíšeným zbožím
postavena v akci „Z“ samoobsluha se smíšeným zbožím. Ta se pak stala

PROSINEC 2014

Vpravo bývalý pultový obchod, vlevo
budova bývalé samoobsluhy
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majetkem spotřebního družstva
Jednota. Jednota samoobsluhu
v r. 1992 prodala, ale obchod se
smíšeným zbožím zde byl ještě
do r. 1998. Poté byla budova obchodu prodána novému majiteli,
obchod byl zrušen a budova byla
využívána k jiným účelům. Od r.
2002 má budova opět nového
majitele, který zde provozuje of-

setovou tiskárnu PR Print.
Po r. 1989 se objevily v obci ještě dva malé krámky otevřené v garážích
rod. domků. Oba však po krátké době přerušily provoz.
Dnes je v obci malá samoobsluha „Potraviny Předboj“ v budově OÚ. Zde
se kromě potravin prodávají také noviny a užší sortiment spotřebního
zboží.

Hostince:
Největší hostinec byl U Kubašků (původně U Průšů) v dnešní ul.
U Rybníčka čp. 10. Kromě výčepu byl zde i taneční sál s jevištěm. Po r.
1948 byl hostinec přejmenován na Kulturní dům a konaly se zde kromě
tanečních zábav také různé další
kulturní akce. Dlouhou dobu se
zde pravidelně promítalo kino
a konaly se zde veřejná zasedání
MNV. Po r. 1989 byl celý objekt
vrácen původním majitelům a
později prodán. Dnes zde sídlí
firma TyPa mailing.
Hostinec U Průšů – r. 1924

Další hostinec byl U Fanty (později
U Andrlů) v čp. 61 v ulici Hlavní vedle obecního úřadu. Dnes slouží jako
rodinný dům.
Byla zde ještě jedna hospoda, vlastně pouze výčep přistavený k sokolovně v ulici Ke Tvrzi čp. 33. Kromě cvičení se zde pořádaly také
taneční zábavy. Jedná se o budovu vedle Restaurace U Svobodů, která
byla později upravena na byty.
Dnes jsou v obci 3 restaurace:
Restaurace „U Svobodů“, ul. Ke Tvrzi čp. 4
Restaurace „Na Hřišti“ (Pizzerie), ul. Kojetická čp. 116
Restaurace „Ke Tvrzi“, ul. Ke Tvrzi čp. 7

Konzervárna Vokurka & Stejskal – Tůmovka
Byla ve své době jedinným výrobním podnikem v obci. Firmu začali budovat v r. 1939 pánové Vokurka a Stejskal. Se stavbou konzervárny
začali na pozemcích u hlavní silnice č. I/9 patřících do katastru obce
Předboj v těsném sousedství zájezdního hostince Tůmovka, který patří
již do katastru obce Kojetice.
Nejprve byla postavena tovární budova sloužící jako výrobní prostory
pro zpracování ovoce a zeleniny a vila, kde byl byt a kanceláře. Později
byla postavena druhá vila sloužící výhradně pro osobní účely rodiny
Vokurkových. V Předboji v dnešní ulici Kojetické byl postaven dvojdům
s čp. 106/107, který sloužil jako podnikové byty pro 4 rodiny. Domu se
vždy říkalo „Vila“ a dnes je v soukromém vlastnictví.
Kromě konzervárny bylo v objektu vybudováno také zahradnictví, kde
se pěstovala zelenina a květiny. Zahradnictví vedla paní Vokurková,
manželka majitele Vokurky.
Do pozemkových knih byla firma Vokurka & Stejskal zapsána r. 1941.
Oba majitelé se dobře doplňovali. P. Vokurka byl odborník na výrobu,
zatímco p. Stejskal byl výborným manažerem.

V konzervárně se
zpočátku zpracovávaly
hlavně okurky a zelí.
Firma
zaměstnávala
kolem 30 zaměstnanců
především z Předboje
a blízkého okolí. K dispozici měla 3 nákladní
automobily. Ty sloužily
nejen pro přepravu
Bývalá konzervárna Vokurka a Stejskal na Tůmovce
zboží, ale také jako
dopravní prostředek
při výletech, které pořádala firma pro své
zaměstnance. P. Vokurka se podílel velmi
aktivně také na kulturním a sportovním
životě v obci. Měl zásluhu na rozvoji ochotnického divadla v obci
Hlavičkový papír firmy Vokurka a Stejskal
a zasloužil se velkou
měrou o vybudování kabin pro fotbalisty na místním hřišti. Ty však
koncem války vyhořely.

FRUTA
Po znárodnění byla v areálu bývalé konzervárny Vokurka & Stejskal
pobočka národního podniku na zpracování ovoce a zeleniny FRUTA.

VČELA Předboj
Frutu vystřídal Družstevní závod Včela Předboj, který zde vznikl v r.
1960 a až do r. 1990 byl monopolním výkupcem, zpracovatelem a vývozcem medu pro celé tehdejší Československo. Kromě toho se proslavila Včela Předboj také výrobou uznávané medoviny. Své postavení
si Včela udržela i po roce 1989. Stala se akciovou společností a kapacita
technologie umožňovala zpracovat ročně až 10.000 t medu, který byl
dodáván nejen na český trh, ale byl také úspěšně exportován na evropský a světový trh.
Zvrat nastal r. 1999, když Český svaz včelařů založil akciovou společnost
Včela Předboj, která tuto provozovnu získala. Podnik se stal ztrátovým
a koncem září 2004 ukončil provoz.
Vznikl zde skladový areál, jehož současným majitelem je firma České
přístavy, a.s., která budovy pronajímá několika firmám a stále nabízí
další skladové prostory k pronajmutí.

Současné podnikání v obci
Počátkem roku 2013 bylo v obci evidováno celkem kolem 150 firem
a živností.
K největším, či nejznámějším patří např. již zmiňované ČESKÉ PŘÍSTAVY,
a.s., benzínová čerpací stanice TANK ONO v jejich těsném sousedství a
nedaleká lešenářská firma ROLAND, s.r.o.
Přímo v obci působí od r. 1998 ofsetová tiskárna PR PRINT, s.r.o.,
zemědělská rodinná firma ZEVOS, s.r.o. a stavební firma RENOVA PV, s.r.o.
Své oficiální sídlo zde má i první dechovkové rádio RADIO DECHOVKA,
jehož hlavní vysílací studio sídlí v prostorách bývalého železničního
nádraží v Kojeticích.
Dále zde má sídlo firma YARD, a.s., která je mj. provozovatelem
multifunkčního volnočasového areálu YARD RESORT. Firma YARD GOLF,
s.r.o., provozuje golfové hřiště na pozemcích YARDU a firma BULB, s.r.o.,
která se zabývá dovozem a distribucí designových svítidel a realizací
interiérů s použitím svítidel a řada dalších firem a podnikatelů.

PŘEDBOJSKÉ ZPRÁVY
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Pamětihodnosti v obci
Tvrz

Pozoruhodnosti v katastru obce Předboj

V obci je evidována jedna kulturní památka uvedená v Ústředním seznamu kulturních památek ČR s názvem 2-4143-Předboj-tvrz, archeolog.
stopy. Jedná se bohužel o zaniklou tvrz, která vznikla snad ve 14.
stol. a kterou její majitelé využívali
pravděpodobně do 16. století
jako rezidenční tvrz. Jednalo se
zřejmě o věžovou stavbu ve tvaru
nepravidelného
čtyřúhelníku
chráněnou ze tří stran rybníky.
Odtud zřejmě pochází názvy
přilehlých rybníků „Na Valech“ a
„Na Parkáni“. Zbytky tvrziště byly
snad patrny ještě začátkem min.
století. V současné době již zcela Historická mapa obce se zakreslenou
tvrzí
zanikly.

Paleontologické naleziště

Kaplička
Stojí na kraji obce směrem od Prahy,
je výklenková a dle záznamu na křížku
pochází z r. 1809.

Husův pomník
Byl vybudován v r. 1915 u příležitosti
500. výročí upálení Mistra Jana Husa.
Kolem pomníku vznikl park.

Kaplička v 60. letech min. stol.

Zvonička a křížek
Stojí také v parku. Zvonička byla
využívána ještě v 50. letech min.
stol. Zvonilo se poledne a umíráček. Původní zvon, který pocházel někdy ze 17. stol., byl odcizen.
Husův pomník

V paleontologickém oddělení Národního muzea v Praze jsou uloženy
bohaté sbírky zkamenělin z předbojské lokality. Jedná se o tisíce kusů
výjimečně zachovalých zkamenělin, které tvoří velice cennou část
sbírek muzea. Nálezy pocházejí z doby zhruba před 90 miliony let
z období svrchní křídy a nacházely se v proláklinách a prohlubních
označovaných jako „kapsy“, při těžbě štěrku v nevelkém lomu na severní straně katastru obce, nedaleko za odbočkou z velkoveské silnice
směrem na Horňátky. Zkameněliny z výplní těchto „kapes“ přitahovaly v období
od dvacátých do šedesátých let min. stol.
pozornost jak amatérských sběratelů,
tak odborných paleontologů. Jednu
z nejrozsáhlejších sbírek vytvořil
před 2. sv. válkou MUDr. Vilém Lebenhart, dětský lékař z Prahy.
V období kolem války sem zajížděli
mj. paleontologové Národního muzea
v Praze Dr. Vlastislav Zázvorka a Doc. Dr.
Ferdinand Prantl a lokalitu navštěvovala
po válce také významná badatelka Dr.
Olga Nekvasilová z Geologického ústavu ČSAV a další paleontologové. Jeden Ježovka Novasalenia
z druhů vymřelých živočichů popsaných predbojensis
prvně z lokality Předboj nese dokonce druhové jméno odvozené od
jména lokality. Jedná se o ježovku s názvem Novasalenia predbojensis.
Nečinný lom se v šedesátých letech min. stol. bohužel změnil ve skládku a lokalita byla později překryta ornicí, místy až do výše šesti metrů.
Jediné, co z této lokality zbylo jsou bohaté sbírky paleontologického
oddělení Národního muzea v Praze.
(Informace čerpány z článku, který pro kroniku naší obce sestavil
Mgr. Jan Sklenář z paleontologického oddělení Národního muzea
v Praze)

Archeologické nálezy
Obec Předboj se nachází v archeologicky bohaté lokalitě Středních
Čech. Na území obce nebyl však prováděn systematický archeologický výzkum. Nalezené fragmenty předhistorického osídlení pocházejí
z náhodných nálezů při provádění zemních a výkopových prací. Jsou
to tyto fragmenty:
kultura lineární – kamenná sekera
kultura nordická – mohyla – hliněné korálky
kultura šnůrová – hrob, nádoba, zvířecí kosti, keramika, sekery
kultura únětická – sekera se žlábkem
kultura hradištní – hrob

Chráněné rostliny na území obce
Zvonička a křížek

Památník obětem
2. světové války
Po válce byl v parku zbudován
památník obětem 2. sv. války,
kterými byli:
Václav Urban, nar. 1898 - umučen
v koncentračním táboře Mauthausen r. 1942
Karel Chlada, nar. 1904 - popraven
v Drážďanech r. 1944

Památník obětem 2. sv. války

Na území obce se vyskytuje rostlina s názvem křivatec český (Gagea bohemica). Tato rostlina patří mezi kriticky ohrožené a zákonem chráněné
rostliny. Dle tzv. Červeného seznamu ohrožených rostlin se jedná
o druh zvláště chráněný, silně ohrožený. Křivatec roste v
Předboji na skalnatém jižním
svahu podél ulice Hlavní
směrem k rybníku Velký.
Druhou ohroženou rostlinou, která by měla růst
v Předboji, je bělozářka liliovitá (Anthericum liliago L).
Její výskyt nebyl však dosud
zaznamenán.
Křivatec český
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Kultura, knihovna a jiné společenské akce
Ochotnické divadlo
V době okupace a krátce po osvobození působil v obci ochotnický
spolek. Časem divadlo v obci skončilo. Krátce se hrálo ještě někdy
v 50. letech 20. stol.

„Čarodějnice“ přesunuly na hřiště. V posledních letech se stává, že se
v obci pálí čarodějnice na více místech současně. Většinou na hřišti,
u rybníka, případně v Yard Resortu nebo na soukromých zahradách.

Kino

Vítání nových občánků

V 50. a 60. letech 20. stol. se kino promítalo pravidelně 1x týdně v sále
kulturního domu. Krátce se pak kino promítalo ještě v 80. letech min.
stol.

Vítání občánků začalo v obci v sedmdesátých letech min. stol. Akce
se konala zpočátku v kanceláři MNV a zúčastňovali se jí kromě
rodičů s dětmi pouze funkcionáři MNV. Později převzal organizaci
těchto akcí nově vzniklý SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) Po
rekonstrukci MNV se podobné akce přesunuly do nové zasedací
místnosti MNV. Současně začaly starší děti nacvičovat básničky
a jejich recitací obohacovaly nejen slavnostní akt vítání občánků, ale
i jiné akce pořádané SPOZ. Tradice vítání občánků byla později na mnoho let přerušena a až v r. 2011 bylo na ni opět navázáno. Vítání občánků
probíhá v kavárně nebo restauraci Yard Resortu a básničky pro nové
občánky obce recitují děti z MŠ Předboj.

Plesy a taneční zábavy
V sále kulturního domu se konaly plesy a taneční zábavy. Pořádaly je
různé spolky v obci. Zábavy se pořádaly k různým příležitostem, např.
zábavy májové, pouťové, posvícenské apod.
Na tanečních zábavách hrály různé kapely z okolí. Jednou z nich byla
„Čermákova sedma“ z Odoleny Vody. Kapelníkem byl Bedřich Čermák,
který v Předboji několik let bydlel.
Oblíbené a hojně navštěvované byly dětské karnevaly v 80. letech min.
stol. Na tuto tradici se v posledních letech úspěšně navázalo.

V posledních letech začala obec pořádat různá setkání s kulturním
programem pro seniory. První setkání se konalo v r. 2009 v zasedací místnosti obecního úřadu. Další setkání v r. 2010 se konalo
již v restauraci U Svobodů. V r. 2011 se setkání seniorů přesunulo
do areálu Yard Resortu, na sýpku, kde obec zorganizovala pořad
s televizními moderátory Václavem Moravcem, Alešem Cibulkou
a Vladimírem Hronem nazvaný „Vzpomínky nám zůstanou“. Od r. 2012
pořádá obec dvakrát ročně setkání seniorů v kavárně Yard Resortu
spojené s promítáním filmů a malým občerstvením.

Staročeské „Máje“
V šedesátých letech byla v obci
úspěšně obnovena tradice staročeských májů. Každoročně
některou sobotu v květnu se konal průvod obcí s hudbou a „vyváděním“ mladých, nezadaných
dívek. Tomu předcházelo stavění
májek u domů těchto dívek a stavění velké májky na prostranství
před kulturním domem. Slavnostní průvod s hudbou začínal
vždy brzy odpoledne položením
kytice k památníku padlých
v parku. Končil zpravidla v pozdních odpoledních hodinách a večer pokračovaly májové oslavy
taneční zábavou v kulturním
domě.
Máje pořádal každoročně TJ Sokol
Předboj.

Akce pro seniory

Zájezdy do divadla
Máje – Pokládání květin k pomníku
padlých

Od r. 2009 pořádá obec zájezdy do pražských divadel. Jedná se většinou
o představení za zvýhodněné vstupné. Dopravu autobusem zajišťuje
a hradí obec.

Knihovna

Máje – Průvod obcí

Poutě
15. 6. na svátek Víta se slaví v obci pouť. Na Víta proto, že obec patří ke
kostelu v Kojeticích, který je zasvěcen svatému Vítu. Při této příležitosti
přijížděly do obce houpačky, kolotoče a jiné pouťové atrakce pro děti.
Večer následovala taneční zábava.

Dětský den
Oslavy dětského dne mají v obci dlouholetou tradici. V minulosti se
slavily vždy na fotbalovém hřišti, kde byly připraveny pro děti různé
soutěže v několika věkových kategoriích. Za své výkony dostávaly děti
drobné předměty a sladkosti. V posledních letech pořádá dětský den
někdy obec na hřišti, někdy Yard Resort ve svém multifunkčním areálu.

Pálení čarodějnic
Také pálení čarodějnic má v obci dlouholetou tradici. Každoročně
30. 4. se zapalují ohně, děti si opékají buřty a v posledních letech si děti oblékají různé čarodějnické masky a soutěží
o nejlepší masku. Součástí tohoto večera bývá v posledních
letech také diskotéka. V 80. letech se tato akce konala každoročně
u rybníka na bývalém volejbalovém hřišti. Děti se vždy sešly
u obecního úřadu a vyrážely odtud v lampionovém průvodu. U rybníka si opékaly buřty, které věnovala dětem obec. Teprve později se

Ke kulturnímu dění v obci neodmyslitelně patří obecní knihovna. Ta má
v Předboji dlouholetou tradici. Z razítek ve starých knížkách je patrné,
že některé svazky byly evidovány již v době první republiky, kdy nesla knihovna název „Veřejná obecní knihovna“. Knihovna bývala vždy
v budově obecního úřadu. Po roce 1948 byla knihovna přejmenována
na Místní lidovou knihovnu a i tehdy byla umístěna v budově tehdejšího
MNV. Jen po dobu nutných oprav a rekonstrukcí sídlila knihovna
v minulosti nějakou dobu v prostorách kulturního domu a krátce též
v tělocvičně Sokola.
Na postu knihovníka se vystřídalo několik místních občanů. Od r. 2003
vykonává funkci knihovnice Jana Šandarová.
Knihovna sídlí opět v budově obecního úřadu a v r. 2002 byla zapsána do evidence knihoven Ministerstva kultury ČR. V říjnu a listopadu
r. 2009 byla provedena celková rekonstrukce knihovny, při které byly
vyměněny také staré, nevyhovující regály. Byl zakoupen počítač a knihovní program Clavius. Na rekonstrukci získala obec dotaci Krajského
úřadu Středočeského kraje ve výši 25.000,- Kč. Knihovna využívá regionálních služeb Středočeského kraje poskytovaných Knihovnou
Mladá Boleslav. Obec má uzavřenou smlouvu s Husovou knihovnou
v Říčanech o výměně knih. Dvakrát ročně tak získává knižní novinky
i další knihy z výměnného fondu. Knižní novinky doplňuje obec také
z vlastních zdrojů.
Knihovna pořádá různé akce pro děti i pro dospělé. Pro děti jsou to
podvečerní čtení konané při různých příležitostech, např. velikonočních,
vánočních apod. Také pro dospělé čtenáře a příznivce knihovny pořádá
knihovna různá setkání. Na těchto setkáních jsou účastníci seznamováni s knižními novinkami i dalšími zajímavostmi z dění v obci.
Na začátku každého roku vyhlašuje knihovna nejlepšího dětského i dospělého čtenáře.
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Spolky v obci
TJ Sokol Předboj
Historie organizovaného sportu v Předboji sahá hluboko do minulosti. Přestože se dosud nepodařilo soustředit všechny potřebné materiály
a ověřit vše na toto téma, je jisté, že na počátku 20. století existovaly v obci
dvě tělovýchovné jednoty a sice DTJ (Dělnická tělocvičná jednota) a Sokol.
DTJ – byla organizace, která soustřeďovala především chudší vrstvu obyvatelstva a cvičence z řad dělníků. Cvičení členů DTJ v obci probíhalo v hostinci
U Kubašků čp. 10 (později Kulturní dům, dnes firma TyPa Mailing). Kdy byla
založena místní organizace se zatím nepodařilo zjistit.
SOKOL – V r. 1926 byl založen Sokol Předboj-Kojetice a cvičilo se na zahradě
zájezdního hostince Na Tůmovce, později i v sále hostince. Činnost Sokola
byla zaměřena především na prostná cvičení. O dva roky později se spolek
rozdělil na dvě samostatné tělovýchovné jednoty: Sokol Předboj a Sokol
Kojetice. Na rozdíl od DTJ byly členy Sokola také cvičenci z majetnější části
obyvatel obce. Někdy ve 30. letech min. století byla v obci postavena nová
sokolovna, později rozšířená o výčep. Jedná se o budovu s čp. 33, sousedící
s Restaurací U Svobodů. Sem chodili cvičit členové tehdejšího Sokola
a pořádaly se zde i taneční zábavy.
Několik občanů obce Předboj se zúčastnilo také X. Všesokolského sletu
v Praze v r. 1938.
Fotbalový klub – ani zde se zatím
nepodařilo zjistit datum založení.
Bylo to však pravděpodobně také v
r. 1926. Fotbalový klub nesl původně
název „Rudá hvězda Předboj“, což
dokumentuje i několik dobových fotografií fotbalistů s hvězdou na dresu. V období 2. světové války používali fotbalisté název SK Předboj.
V roce 1948 došlo v poválečném Předválečný fotbalový tým
Československu ke sjednocení tělovýchovy a k vytvoření jednotné celostátní tělovýchovné organizace, pro kterou byl převzat název
Sokol. Od té doby nese i fotbalový
klub obce Předboj název „SOKOL
Předboj“. Jak v minulosti, tak i v současné době se Sokol podílí také na
přípravě a zajišťování kulturních
a společenských akcí v obci, ať už ve
své režii nebo pořádaných obecním Fotbalový tým – 70. léta min. stol.
úřadem.
Fotbalový klub byl téměř po celou dobu svého působení v obci aktivní,
s výjimkou několika málo sezon v 50. letech min. stol., kdy se v obci fotbal
nehrál vůbec.
V r. 1973 koupil Sokol autobus, který
sloužil jednak k dopravě sportovců
a diváků na fotbalová utkání a jiné
akce, ale také byl půjčován i s řidičem
za úplatu jiným obcím k dopravě
občanů za sportem a za kulturou.
Takto získané finanční prostředky
byly použity pro další rozvoj fotbalu i
ostatního sportu. V té době se fotbalu v obci velmi dařilo. Fotbalový tým
Autobus Sokola Předboj
postoupil do vyšší třídy okresního
přeboru a následovalo několik velmi úspěšných let.
V 90. letech min. stol. Sokol autobus prodal.
TJ SOKOL Předboj má v užívání hřiště, které je v majetku obce a ve svém vlastnictví má kabiny, tj. stavbu s č.p. 116. První kabiny byly postaveny ze dřeva
a dřevotřísky někdy kolem roku 1943. Tyto kabiny však počátkem r. 1945
vyhořely. Nové byly postaveny až v r. 1966 v akci „Z“. V 80. letech min. stol.
byla přistavena klubovna a v druhé polovině 90. let došlo k dalším stavebním úpravám. Postupně zde začala vznikat restaurace s názvem „Restaurace
Na Hřišti“. Od roku 2012 má restaurace nového nájemce a v rámci restaurace
funguje zde také „Pizzerie Na Hřišti“ s rozvozem pizzy na přání.
Přestože dnes je činnost Sokola zaměřena pouze na fotbal, nebylo tomu tak
vždy. Po r. 1948 až do sametové revoluce v r. 1989 patřilo mezi členy Sokola více občanů – aktivních sportovců. Ženy a děti se věnovaly cvičení prostných a cvičení na nářadí v sále kulturního domu, později v nové tělocvičně,
která dnes již neslouží svému účelu. Muži se věnovali vždy většinou fotbalu.
Ve 30. letech min. stol. hrály předbojské ženy házenou.

Ještě nedávno byl součástí Sokola
oddíl „Sportuj s námi“, který pořádal
pravidelné turnaje v kulečníku, nohejbalu a petanque. Tento oddíl se
od Sokola v r. 2010 oddělil a členové
tohoto oddílu pokračují ve své činnosti jen jako neregistrovaná skupina.
Spartakiády – tvoří nezanedbatelSportovní kabiny a restaurace na hřišti
nou část historie sportovního dění
před rekonstrukcí r. 2007
v obci.
V rámci svého pravidelného cvičení nacvičily ženy a děti skladby pro několik
spartakiád:
V r. 1975 nacvičovaly ženy skladbu na Smetanovu Vltavu. Nepodařilo se jim
však probojovat se až na Strahov.
V r. 1980 cvičily předbojské ženy, kromě místních, okrskových a okresních spartakiád také na celostátní spartakiádě na Strahově. Zároveň cvičily
v tomto roce na Strahově i maminky s dětmi se skladbou Rodiče
a děti.
V r. 1985 cvičily předbojské ženy
opět na Strahově se skladbou na
Dvořákovy Slovanské tance.
Současně v tomto roce nacvičovaly
své skladby také mladší a starší
žákyně, které se sice nedostaly na
Strahov, ale úspěšně se zúčastňovaly
Spartakiáda 1980 – ženy
všech „malých“ spartakiád.
V r. 1989 začaly ženy nacvičovat
skladbu na Ježkovu hudbu pro
spartakiádu 1990. Nácvik byl však
předčasně ukončen v důsledku politického dění po tzv. sametové revoluci. Celostátní spartakiáda se
sice nakonec uskutečnila, avšak
v silně omezeném rozsahu a pod
názvem Pražské sportovní hry 1990,
v menším počtu cvičenců a na
menším stadionu.
Spartakiáda 1980 – rodiče a děti
K současnému sportovnímu dění v obci patří dnes také:
Předbojský triatlon, který je významným závodem ve své kategorii.
V r. 2013 se konal již 4. ročník. Pořádal: Bike Service Klecany – řed. závodu
Petr Laňka, občan Předboje
Předbojský přespolní běh, jarní a podzimní. V r. 2013 se přespolní běh
konal již třetím rokem. Pořádal: Yard Resort a Bike Service Klecany
Golf
Provozovaný na přilehlých pozemcích Yard Resortu. Golfový areál byl
slavnostně otevřen 14.5. 2011 a tvoří významnou část Yard Resortu.

Rybářský spolek
Byl založen v r. 2003 a oficiální registrace byla provedena 29.1.2004. Jak uvádí
rybáři na svých webových stránkách, začala skupina rybářů pečovat o rybník
již v r. 2000, v době kdy ještě nebylo jisté zda obec získá rybník Velký do svého vlastnictví. To se podařilo až v r. 2005 a 8.2.2006 byla podepsána smlouva o pronájmu mezi Rybářským spolkem Předboj a obcí Předboj. 19.5.2006
byl rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlášen Rybářský
revír - Velký rybník.
Na počest zakládajícího člena spolku a dlouholetého člena výboru rybářského spolku, který zemřel 8.12.2011 ve věku 78 let, konal se v r. 2012 a 2013
otevřený rybářský závod „Memoriál Karla Tomase”.
V obci býval také hasičský a myslivecký spolek. Podrobnosti o jejich činnosti
se však bohužel nedochovaly. Víme jen, že hasiči byli v obci již počátkem
min,stol. Jediné záznamy o hasičské zbrojnici byly nalezeny v účetních knihách z r. 1924. Jako hasičská zbrojnice sloužila budova až do 90. let min. stol.
Dnes slouží jako zázemí obecních techn. služeb. V druhé polovině min.stol
byl v obci také myslivecký spolek, který byl v r. 1993 začleněn do Honebního
společenství Veliká Ves.
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Doprava
Cestovat se dalo dříve z/do obce buď vlakem (nejbližší železniční stanice Kojetice) nebo autobusem ČSAD – zastávka Předboj-rozcestí na silnici první třídy č. I/9 na trase Praha–Mělník. Vzdálenost zastávky od obce
je cca 1,2 km.
Obec usilovala dlouhodobě o odklonění alespoň několika spojů linky
Praha-Mělník-Štětí ze silnice I/9 tak, aby projížděly obcí. Když bylo již
rozhodnuto uskutečnit zkušební provoz několika spojů této linky přes
obec, došlo ke změně záměru jak řešit dopravní obslužnost obce. Bylo
rozhodnuto přebudovat místní komunikaci (polní cestu) vedoucí do
Baště tak, aby tudy mohl projíždět autobus a mohly být prodlouženy
spoje stávající linky Bašť-Praha, Vysočany. První jednání proběhlo na
MNV v Bašti za účasti zástupců Předboje dne 10.10.1975 a bylo dohodnuto, že práce na úpravě silnice začnou ještě do konce roku 1975. Provoz na prodlouženém úseku Bašť-Předboj byl zahájen 26.9.1976. Bylo
prodlouženo celkem 8 spojů ve směru Bašť-Předboj a Předboj-Bašť.
Trasa autobusu vedla tehdy přes Čakovice a Letňany, konečná stanice
v Praze byla na dnešním náměstí OSN (tehdy náměstí Milicí), později
Na Palmovce u metra. Po prodloužení metra-trasy B a zrušení autobusového nádraží Na Palmovce byla konečná stanice autobusu přesunuta
k metru B – stanice Českomoravská. Teprve po prodloužení metra C do
stanice Ládví v r. 2004 byla linka 368 přesunuta na Ládví.
Provozovatelem byl zpočátku nár. podnik ČSAD. V r. 1994 převzala provozování této linky firma JUDr. Hofmann, Česká spedice-AutoopravnyDoprava Praha-Klíčov (zkráceně JUDr. Hofmann, Č.S.A.D. Klíčov). Poté
co firma JUDr. Hofmanna skončila v konkursu, převzala dopravní
obslužnost našeho regionu firma ČSAD Střední Čechy. V r. 2001 byla
tato autobusová linka začleněna do systému Pražské integrované dopravy. Dopravcem zůstala firma ČSAD Střední Čechy, avšak smluvním

partnerem pro obce se stal ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy).
Autobusová linka do Prahy dostala číslo 368 a díky velmi dobré spolupráci s ROPIDEM se v průběhu let podařilo podstatně rozšířit počet
spojů na této lince, zprvu ovšem pouze v pracovní dny. Velkým
úspěchem bylo v r. 2005 zavedení 6 spojů do Prahy a 6 spojů z Prahy
o víkendech a o svátcích. Tyto spoje jezdí ve stejné podobě s nepatrnými změnami dodnes. Do r. 2005 jezdily v tyto dny do a z obce pouze 2,
téměř nepoužitelné, spoje. V pracovní dny jezdí do a z obce v současné
době jednotlivé spoje v intervalu cca 1 hod. Několik spojů v ranní špičce
ve směru na Prahu dokonce v intervalu 20 min. a odpoledne ve směru
do Předboje někdy i v intervalu 30 min.
Další linky, které byly v r. 2001 také začleněny do pražské integrované
dopravy:
416 – Předboj/Zlonín – Líbeznice (školní autobus)
418 – Libiš,Spolana 3 - Odolena Voda,záv.
V r. 2013 došlo k modifikaci linky 418 a přidání 2 spojů do Neratovic
a 3 spojů zpět z Neratovic do Předboje s platností od 1.9.2013. Linka 416 byla k 1.9.2013 zrušena. Jako školní autobus slouží dětem do
školy v Líbeznicích nyní spoj linky č. 368 v 7.21 z Předboje do zastávky
Líbeznice, škola. Možno též použít ostatní spoje této linky, avšak pouze
do zastávky Líbeznice II. Domů mohou děti použít kterýkoliv spoj linky
368 ze stanice Líbeznice II. Pouze spoje v 11.50 a v 12.45 z Ládví zajíždějí
kvůli bezpečnosti malých dětí ke škole, do zastávky Líbeznice, škola.
Do školy v Kojeticích je možné od 1.9.2013 použít nově upravenou linku
418, spoj v 7.25 hod. z Předboje do zastávky Kojetice, žel.st. Zpět dosud
nejezdil z Kojetic žádný autobus. Nyní je možné použít evt. některý ze
spojů upravené linky 418 ze zastávky Kojetice, žel.st.

Rybníky
Rybník „Velký“ byl vždy dominantou obce. Podle historických map
vznikl rybník údajně kolem roku 1800 již jako účelová stavba pro chov
ryb. Velkým rybníkem protéká potok Kojetický, který pramení v Panenských Břežanech. Několik desítek metrů za rybníkem Velký protéká Kojetický potok rybníkem Pražský. Následuje rybník Na Parkáni a na něj navazuje rybník Na Valech a rybník Malý dříve nazývaný
též „obecní rybník“. Ten byl někdy v 60. letech min. st. zavezen a zbylo pouze rozšířené koryto potoka Kojetický, který rybníčkem protékal. Kojetický potok pokračuje podél čističky odpadních vod do Kojetic a poté do Neratovic, kde se vlévá do Labe. Rybník Velký byl vždy
v minulosti využíván také k rekreaci. Koupat se sem chodili lidé nejen
z Předboje, ale i z okolních vesnic a okrajových částí Prahy.
Rybník Velký patřil v minulosti spolu s obcí k Břežanskému panství. Posledním majitelem rybníka byl Ferdinand Bloch-Bauer, který panství koupil v r. 1909. Rybník zůstal v jeho majetku i po 1. pozemkové reformě, kdy mu byla část pozemků
zabavena a přerozdělena. Pozdější majitelé dvora čp. 7 Tumlířovi měli
s Bloch-Bauerem uzavřenu pachtovní smlouvu na používání rybníka. V době německé okupace byl veškerý majetek židovského velkopodnikatele Blocha zabaven nacisty a sám Ferdinand Bloch-Bauer byl
nucen uchýlit se již v r. 1938 do emigrace, kde krátce po válce, koncem
r. 1945 zemřel. V r. 1954 se stal rybník majetkem státu a dlouhá léta byl
v trvalém užívání místního JZD. V r. 1965 uzavřelo tehdejší JZD Kolektiv
pachtovní smlouvu s Českým rybářským svazem, Neratovice, dle které
byl rybník pronajat rybářům na dobu 10 let. V roce 1985 byl rybník bez
vědomí a souhlasu obce převeden Okresním národním výborem Praha-východ do trvalého bezplatného užívání Českému rybářskému svazu, Neratovice.
Po roce 1989 usilovala obec o získání rybníka Velký do majetku obce.
Zpočátku nebylo zcela jasné, kdo je majitelem. Po několikaletém úsilí se

nakonec podařilo dohodnout
alespoň uzavření nájemní smlouvy
mezi obcí Předboj a Pozemkovým
fondem ČR. Po dalších dlouhých
a usilovných jednáních se v r.
2005 podařilo konečně získat rybník do majetku obce. Krátce nato
v r. 2006 byla uzavřena smlouva mezi obcí a místním rybářským
spolkem o pronájmu rybníka
a obec věnovala rybářům 20.000,na jeho zarybnění.

Malý rybníček, v minulosti zvaný též
obecní

Rybník Na Parkáni

Koupání u rybníka Velký v 60. letech
min. stol.
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Vybavenost obce
Mateřská škola Předboj
V r. 2011 se uskutečnila výstavba
1. etapy MŠ s kapacitou 28 dětí. Provoz zahájila v září 2011 s tím, že
2. etapa výstavby MŠ bude následovat v nejbližší době. (Výstavba
2. části MŠ se uskutečnila v r. 2014.)
Mateřská škola v minulosti v obci nebyla,
ale v 50. letech min. stol. fungoval v obci
dětský zemědělský útulek v čp. 16 (dnes
ulice Na Vršku). S menší přestávkou fun- MŠ Předboj po dokončení v r. 2011
goval až do 70. let min. stol. Místo, kde je dnes MŠ, sloužilo tehdy jako zahrada pro tento útulek.

Soukromá zdravotní ordinace Předboj
Byla otevřena v r. 2009 v ulici U Prutníku. V r. 2013 se ordinace
přestěhovala do ulice Baštěcké.
Již v 50. a 60. letech min. stol. byla v budově tehdejšího MNV zřízena ordinace lékaře. Jedenkrát až dvakrát týdně večer zde ordinoval obvodní lékař
z Odolena Vody. Při rekonstrukci budovy MNV byla tato ordinace zrušena.
Po dokončení rekonstrukce MNV v r. 1988 byla však otevřena nová zdravotní ordinace v místech dnešní prodejny potravin. V ordinaci se střídala obvodní lékařka z Líbeznic a zdravotní sestra a zajišťovaly preventivní zdravotní péči především pro starší občany.

Kadeřnictví
Zahájilo provoz v r. 2007 v ulici Spojovací.

Pedikura a masáže
Od r. 2011 přijíždí do obce pravidelně 1x měsíčně pedikérka, která nabízí
též masáže různého druhu. Své služby poskytuje v průběhu celého dne
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Kino
Od r. 2011 byla v Yard Resortu po nějakou dobu v provozu tzv. Kinokavárna. V kavárně se v určitý den v týdnu promítaly filmy. Po nějaké době se
kino přestalo promítat.
Také v 50. a 60. letech a krátce též v 80. letech min. stol. se v obci promítalo
kino. Promítalo se v sále kulturního domu 1x až 2x týdně.

Obecní policie
V r. 2011 byla uzavřena smlouva s Obecní policií Líbeznice.
První smlouvu s obecní policií Líbeznice uzavřela obec již v r. 2003, avšak
obec Líbeznice smlouvu později vypověděla.

Odpadové hospodářství
Svoz tuhého domovního odpadu začal v obci již v r. 1977. Od té doby
se v obci vystřídalo několik svozových firem. Asi nejdéle zde působila
firma A.S.A, s.r.o., která zajišťovala pro obec svoz veškerého odpadu až
do konce r. 2013.
Kromě pravidelného odvozu tuhého domovního odpadu zajišťovala firma A.S.A. také další služby. Vyvážela kontejnery na tříděný odpad, které
jsou rozmístěny na 5 místech v obci. Na objednávku obce přistavovala
několikrát ročně velkoobjemový kontejner, který byl přistaven vždy
2 dny a 2x do roka probíhal mobilní svoz nebezpečného odpadu.
(Od r. 2014 poskytuje služby ve stejném rozsahu firma SITA CZ, a.s.)

Nová výstavba
Již v r. 1996 se začalo uvažovat o nové výstavbě na obecním pozemku zvaném Na Jaroši, který obec získala v restituci. Prodejem těchto
stavebních parcel měly být získány finanční prostředky na plánované
investiční akce v obci. O využítí těchto finančních prostředků rozhodli
sami občané v anketě z r. 1997, ve které měli odpovědět na otázku, zda
další investiční akcí v obci má být kanalizace nebo plynofikace. Zvítězila
jednoznačně kanalizace.
Ostatní parcely v různých lokalitách jsou již většinou soukromými
pozemky.

Lokalita Na Jaroši
a U Prutníku
Lokalita Na Jaroši byla první lokalitou určenou k nové zástavbě.
Rozdělením obecního pozemku, získaného v restituci tu vzniklo celkem
38 parcel. Následovala výstavba v lokalitě U Prutníku. Parcely byly však
již soukromým majetkem.
Stavět se začalo Na Jaroši v r. 1998.

Lokalita Větrná
Nachází se na západní straně obce. Polovina stavebních pozemků patřila
obci, druhá polovina byla soukromým majetkem.

Lokalita Východní Stráň
Vznikla rozparcelováním původní ovocné zahrady firmy Vokurka-Stejskal. Zahrada byla vrácena v restituci dědicům původních majitelů.

Lokalita Západní Stráň (Nová čtvrť)
Jedná se o lokalitu s 90 parcelami.
Tato lokalita změnila několikrát
majitele. Posledním majitelem je
firma Central Group, která ke konci r. 2013 nabízela k prodeji ještě
několik volných parcel.

Lokalita Jižní Stráň
Jedná se o rezidenční soubor, který
je součástí volnočasového areálu Před zahájením výstavby v lokalitě
Yard Resort a nabízí rezidentům Západní Stráň
široké sportovní, kulturní a relaxační vyžití. Několik domů v této lokalitě
bylo již zkolaudováno a mají své majitele.

Lokalita Pod Kapličkou
Jedna z posledních lokalit určených k nové zástavbě ve východní části obce, jejíž dominantou je
kaplička. Zde bylo zatím postaveno pouze několik domů. Další parcely jsou nabízeny k prodeji.

První dům nové zástavby v lokalitě Na Jaroši

Před zahájením nové výstavby
v r. 1998 bylo v obci 136 čísel popisných, ke konci r. 2013 jich bylo
336.

Zahájení výstavby Pod Kapličkou
– r. 2011
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Yard Resort
Yard Resort je víceúčelový areál, který vznikl v r. 2010. Vznikl v místech,
kde býval statek čp. 7 a kde do r. 1948, tedy do svého odchodu do exilu hospodařila rodina Tumlířova. Od r. 1949 zde bylo sídlo JZD Předboj.
JZD používalo tyto prostory k hospodaření i po sloučení s okolními
družstvy.
V r. 1996 si statek zvolila za své sídlo firma HORIZONT, spol. s r.o. Firma vznikla v r. 1991 a do Předboje se přestěhovala v r. 1996. Kanceláře
vznikly v hlavní budově po její první rekonstrukci.
V další zrekonstruované budově byly tehdy skladové prostory. Od té
doby prošly rekonstrukcí postupně všechny prostory bývalého statku.
Velký důraz při všech úpravách byl kladen na estetickou úroveň všech
prostorů. Bylo zachováno i mnoho historických prvků budov.

ný přesun do moderního logistického areálu v Kozomíně, zatímco firma
Bulb se osamostatnila a přesunula veškeré své aktivity pod samostatný nezávislý subjekt. Vedení firmy Bulb zůstalo v Předboji, „showroom“
firmy je v Praze, Holešovicích.
Pod hlavičkou firmy Yard, a.s., která je majitelem celého areálu v Předboji, začal vznikat v r. 2010 nový koncept využití pod názvem Yard Resort, který zahájil provoz na sklonku r. 2010. Jedná se o multifunkční
volnočasový areál, který nabízí kromě možnosti pronájmu jednotlivých
budov nebo celého areálu také možnost pořádání kulturních a sportovních akcí nebo využití různých aktivit pořádaných Yard Resortem.
V květnu r. 2011 byl na přilehlých pozemcích slavnostně otevřen nový
golfový areál.

Postupně se vytvořily dvě divize firmy HORIZONT:
1. divize: obchodní jednotka – výstavy.
Tato divize se zabývá realizací výstavních stánků, převážně pro automobilový průmysl. K hlavním zákazníkům patří např. Škoda auto, Audi
a Volkswagen, pro které realizuje Horizont expozice po celém světě.
2. divize s marketinkovým označením Bulb, zabývající se dovozem a distribucí designových dekorativních svítidel a realizací interiérů s použitím svítidel.
V r. 2010 došlo k formálnímu rozdělení obou divizí a to tak, že divize
výstav zůstala nadále pod názvem HORIZONT a byl zahájen její postup-

Statek Tumlířových před 2. sv. válkou...

... dnes Yard Resort

Rozvoj obce v letech 1989 – 2013
Rok 1989 přinesl nejen nové možnosti pro rozvoj celé společnosti, ale
stal se mezníkem i v životě malých obcí jako je ta naše. V čele obce stáli po r. 1989 vždy lidé, kterým záleželo na rozvoji obce a zlepšení života
v obci a jejich práce je vidět všude kolem nás. Obec prošla od r. 1989
obrovským rozvojem. Z dnešního pohledu se může zdát, že ne vše bylo
vymyšleno dobře a nabízí se otázka, zda nešlo něco zařídit jinak a možná
lépe. To jistě ano, ale tehdy počátkem 90. let m.st. nebylo tolik možností
jako dnes a nebyl ani dostatek informací. Nebyl internet a ke standardnímu vybavení obecního úřadu patřil tehdy jeden opotřebovaný psací
stroj a fax, který byl v té době už velkým pokrokem. Přesto všechno
byla uskutečněna řada investičních akcí. Mnohé se podařilo dokončit,
některé alespoň připravit tak, aby bylo na co navázat. Málokterá obec
v nejbližším okolí se může pochlubit tím, že má vodovod a kanalizaci,
opravené téměř všechny místní komunikace, vybudované chodníky, vyhovující dopravní spojení, atd.

Svoboda Tomáš
Voves Petr
1994

Rekonstrukce obecní budovy bývalé hasičské
zbrojnice

1995 – 1997

Propojení dvou soustav VN (U Hřiště a U Rybníka)
zemním kabelem vedeným v lokalitě Na Jaroši.
Toto posílení umožnilo napojení všech nově
budovaných stavebních pozemků v severní části
obce. Rovněž došlo k posílení kapacity vrchního
vedení v původní severní části obce s možností
vytápění rodinných domů „čistou“ elektrickou
energií.

1996

Zavedení telefonu do obce s možností získat
telefonní přípojku do každé domácnosti. V dnešní
ulici Na Vršku byl umístěn veřejný telefonní
automat.

1996 – 1997

Bylo rozhodnuto využít obecní pozemek „Na
Jaroši“, vrácený v restituci, k nové zástavbě
rodinnými domky a finanční prostředky za prodej
stavebních parcel využít na výstavbu kanalizace.
O výstavbě kanalizace bylo rozhodnuto na základě
výsledků ankety z r. 1997. Anketa měla dát
odpověď na otázku, zda další investiční akcí v obci
bude kanalizace nebo plynofikace. Pro kanalizaci
hlasovalo v anketě 56 ze zúčastněných 89
domácností.

Přehled nejdůležitějších akcí uskutečněných v letech
1989 - 2013:
Volební období 1990 – 1994
Zastupitelstvo obce – starosta: Vondráčková Jaroslava
místostarosta: Bašta Antonín
členové ZO: Mach Josef, Mixtaj Vojtěch,
Pecková Eva, Petrů Jiřina, Příšovská Hana,
Štoural Jan, Vignát-Mimochodský Robert,
Vondráček Dalibor, Voves Petr
1990 – 1992

Výstavba vodovodu v celé stávající obci

Volební období 1994 – 1998
Zastupitelstvo obce – starosta: Vondráčková Jaroslava
místostarosta: Bašta Antonín
členové ZO: Paděrová Jitka
Petrů Jiřina
Příšovská Hana

Volební období 1998 - 2002
Zastupitelstvo obce – starosta: Vondráčková Jaroslava
místostarosta: Bašta Antonín
členové ZO: Paděrová Jitka
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Petrů Jiřina
Polák Petr
Voves Petr
Vráblová Hana
1999

Výstavba víceúčelového asfaltového hřiště v areálu
fotbalového hřiště.

1999

Vybudování nástupních ostrůvků pro linkové
autobusy fy Hofmann, která zajišťovala v té době
dopravu do obce.

1999

Odkoupení pozemků pro výstavbu čistírny
odpadních vod.

2000

Vybudování čistírny odpadních vod (ČOV 400 EO),
dokončení první etapy hlavních kanalizačních
řadů a zahájení realizace prvních domovních
přípojek.

2003 – 2006

V r. 2003 byla uzavřena smlouva s obcí Líbeznice
o obecní policii. Smlouva byla obcí Líbeznice
v r. 2006 ukončena.

2004 – 2005

Obec získala pozemek v lokalitě U Kůlen, který byl
rozparcelován na 9 stavebních parcel, zasíťován
a následně prodán.

2005

Po dlouhých a usilovných jednáních se podařilo
odkoupit od Pozemkového fondu rybník „Velký“ .

2006

Byly založeny první webové stránky obce.

Rybník „Velký“

Čistírna odpadních vod

1999 – 2001

Revitalizace hráze rybníka Velký a obnovení
původního bezpečnostního přelivu.

2001

Pokračovala výstavba dalších kanalizačních řadů
a realizovaly se další domovní přípojky.

2001

Obec Předboj byla začleněna do Pražské
integrované dopravy (PID). Linky 368, 416, 418.
Přes některé nedostatky se doprava do obce od té
doby stále zlepšovala a dobrá spolupráce
s ROPIDEM přinesla postupem času velké rozšíření
spojů.

2001

Výstavba komunikací v lokalitě „Na Jaroši“.

Volební období 2006 - 2010
Zastupitelstvo obce – starosta: Příšovská Pavla
1. místostarosta: Vondráčková Jaroslava
2. místostarosta: Voves Petr
členové ZO: Paděrová Jitka, Potůček David,
Vignát–Mimochodský Robert, Vrábel Jaroslav
2007

Byla dokončena 2. etapa výstavby čistírny
odpadních vod pro 600 EO a tak rozšířena celková
kapacita na 1000 EO. ČOV byla jako celek uvedena
do zkušebního provozu.

2007

Byly získány pozemky lesů do vlastnictví obce –
lokalita U Rybníka

2007

Bylo provedeno nové bezdrátové ozvučení obce
(místní rozhlas).

2007

Na pozemku za obecním úřadem bylo vybudováno
dětské hřiště s pískovištěm a hracími prvky.

Volební období 2002 - 2006
Zastupitelstvo obce – starosta: Vondráčková Jaroslava
místostarosta: Bašta Antonín
členové ZO: Paděrová Jitka, Petrů Jiřina, Polák Petr,
Voves Petr, Vráblová Hana
2002 – 2003

Dokončení všech hlavních kanalizačních řadů
v celé obci.

2003

Byly získány pozemky lesů do vlastnictví obce –
lokalita U Hřiště

2002 - 2006

Výstavba, resp. oprava místních komunikací ve
staré části obce a budování nových komunikací
v lokalitách určených pro novou výstavbu.

Dětské hřiště za obecním úřadem
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2007 – 2008
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Byla uskutečněna 1. a 2. etapa výstavby chodníků.
Jednalo se o úsek od fotbalového hřiště podél
ulic Kojetická, Hlavní a Velkoveská až na konec
zástavby ve směru na Velikou Ves.

2008

Byly získány pozemky lesů do vlastnictví obce –
lokalita U Prutníku.

2008

Obec získala darem pozemek v lokalitě U Kůlen
(4.200 m2) na výstavbu mateřské školy.

4. etapa – podél ulice Hlavní od křižovatky ulic
Hlavní a Velkoveská ke křižovatce Hlavní a Baštěcká
Volební období 2010 - 2014
Zastupitelstvo obce – starosta: Kodiš Karel
1. místostarosta: Soběslavský Radek
2. místostarosta: Příšovská Pavla
členové ZO: Bíbrová Marie (za: Hrdličková Eva)
Polák Petr (za: Martincová Karolína)
Svoboda Tomáš
Vignát–Mimochodský Robert
2011

Bylo zahájeno vydávání obecního občasníku
„Předbojské zprávy.

2011

Po několikaleté přestávce byla opětovně uzavřena
smlouva s Obecní policií Líbeznice. (původní
smlouva byla vypovězena obcí Líbeznice v r. 2006)

2011

Na pozemku za obecním úřadem byla postavena
1. část mateřské školky pro 28 dětí a v projektu
bylo počítáno s dodatečnou výstavbou druhé části
pro dalších 28 dětí. (Druhá část byla postavena
v r. 2014) Dětské hřiště, které v těchto místech bylo
vybudováno v r. 2007, bylo přemístěno do ulice
Spojovací. Požadovaná dotace nebyla získána
a muselo být použito finančních prostředků
naspořených v minulých letech.

Pozemek určený původně pro výstavbu MŠ v rámci Multifunkčního domu

2008

Na žádost obce přidělila Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR obci Předboj znak a prapor obce
navržený heraldickou firmou Velebný&Fam.

2008

V zájmu lepší orientace v obci byly pojmenovány
ulice a po obci byly rozmístěny označníky ulic.
Na budovu OÚ byl umístěn orientační plán obce
s označením ulic a důležitých bodů v obci.

2008

Kácení posledních zaschlých akátů a výsadba
lipové aleje podél nového chodníku v ulici
Kojetické.

2009

Rozšíření víceúčelového hřiště vybudovaného
v r. 1999 a vybudování nového oplocení.

Dětské hřiště v ulici Spojovací

Původní víceúčelové hřiště vybudované
v r. 1999...

… hřiště po rekonstrukci v r. 2009

2009

Rekonstrukce obecní knihovny a digitalizace
knižního fondu.

2009 – 2010

Byl zrealizován kanalizační a vodovodní řad
vedoucí na zahradu za obecní úřad. To umožnilo
v r. 2011 napojení nově vybudované budovy MŠ.

2010

Obec získala darem pozemek v lokalitě U Kůlen
(34.000 m2) na výstavbu občanské vybavenosti.

2010

Obec získala darem pozemek v lokalitě U Kůlen
16.240 m2). Pozemek je určen pro výsadbu
veřejné zeleně a k využití jako sportovní plochy.

2010

Výstavba dalších etap chodníků:
3. etapa - podél ulice Hlavní od kapličky na konec
zástavby ve směru na Prahu

2011

Obec byla zapojena do sdružení Region Povodí
Mratínského potoka.

2012

Obec se stala provozovatelem čistírny odpadních
vod a čistírna jako celek byla uvedena do trvalého
provozu.

2013

Obec se stala součástí Místní akční skupiny
„Nad Prahou“.

2013

Byla zrušena málo používaná autobusová linka
č. 416 a linka 418 byla rozšířena o několik spojů
a prodloužena do Neratovic.
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Kojetice
a co nás s nimi spojuje :
Škola, kostel a hřbitov, nádraží, pošta
Škola
Dle brožury Františka Ekerta, kaplana u sv. Vojtěcha v Praze, bývalého
administrátora fary v Kojeticích, nazvané Farní osada Kojetická, bývala škola v Kojeticích již za pradávna, neexistují však o tom přesné
záznamy. V 30leté válce (1618-1648) zanikla v Kojeticích fara a ve škole
se nevyučovalo. Vyučování bylo obnoveno v r. 1719 po znovuzřízení
fary. Probíhalo zprvu v obecní chalupě č.p. 23. Jednotřídní škola byla
postavena až v r. 1810. Ta však brzy nestačila svému účelu a bylo proto
nutné uvažovat o výstavbě nové školní budovy. Nová budova byla postavena v r. 1891. Byla trojtřídní a stačila již na plný počet dětí školního
obvodu, který tvořily tehdy Kojetice, Byškovice, Předboj a Zlonín. Budova slouží svému účelu dodnes.
V roce 2002 byla do budovy Základní školy přesunuta i Mateřská škola
Kojetice. V současné době jsou ve školní budově dvě třídy mateřské
školy a dvě třídy základní školy.
Přehled řídících učitelů od r. 1891, kdy byla postavena nová školní
budova:
Josef Fiala
1882-1915 - byl prvním řídícím učitelem ve škole postavené r. 1891.
Zemřel v Kojeticích r. 1915 a je pochován na kojetickém hřbitově.
Emil Filipovský
1915-1935 - za jeho působení se v obci rozvíjel po r. 1918 veškerý
veřejný život
Jaroslav Rech
1935-1942 - do školy nastoupil v r. 1911 na místo učitele. Od r. 1918 byl
zakládajícím členem u vznikajících spolků (ochotnické divadlo, hasiči)
a u veškerého veřejného života v obci. Byl člověkem všestranných
zájmů. Jeho velkou zálibou bylo malování obrazů. Zemřel v r. 1956 a je
pochován na kojetickém hřbitově spolu s manželkou, dcerou Věrou a jejím manželem sochařem Františkem Davidem.
František Neužil
1942-1945 - literárně činný učitel. Napsal řadu knih. Žil v Brně. 15. května
1945 byl zvolen prvním předsedou MNV Kojetice.
Jaroslav Rech
1946-1948 - viz výše.
Růžena Jiránková
1948-1964 - plných 16 let zde učila a vedla školu. Škola v těchto letech
prošla největší přestavbou a modernizací, byla přistavena jídelna
a kuchyň.
Eva Havlíčková
1964-1965 - po dobu jednoho roku byla pověřena vedením školy, přešla
na školu v Měšicích

Kojetice, vlevo škola, zcela vpravo bývalá pošta

Pošta
Příslušná pošta pro obec Předboj je v Kojeticích. Pošta zde byla zavedena 27.9.1897 pod názvem „Kojetice v Čechách“ - politický okres Karlín.
Pod bodem č. 2 příslušného Věstníku ministerstva spojů ve Vídni měla
pošta Kojetice v Čechách za úkol doručovat poštu listonošem do obcí
Horňátky, Čakovičky, Kojetice, nádraží Kojetice-Veliká Ves, Předboj a samoty rasovna Předboj a Tůmovka. V souvislosti se zavedením pošty
byla železniční stanice Kojetice na určitou dobu přejmenována na Kojetice-Veliká Ves. Původní umístění pošty v Kojeticích bylo v objektu č.p.
19. Pošta se však několikrát stěhovala. Poštu hojně využívala kojetická
firma Gustava Neumanna, která vyráběla pracovní obleky a zástěry. Proto majitel firmy postavil pro účely pošty nový dům č. p. 32 v Kojeticích
u kostela. V tomto domě bylo sídlo pošty od r. 1930 až do r. 1987. Poté
byl poštovní úřad přestěhován do prvního patra kojetického hostince
“U nádraží” č.p. 125. Hostinec byl však vrácen v restituci původní majitelce a Obecní úřad Kojetice rozhodl v r. 1994 o postavení nové budovy. Byl postaven dům se speciálním zaměřením pro potřeby pošty.
Provoz pošty v nové budově byl zahájen 1.1.1995 a budova slouží
účelům pošty dodnes.
Název pošty: Kojetice u Prahy
Adresa pošty: Lipová 75
Obec: Kojetice
Okres: Mělník
Pošta Kojetice u Prahy v současné době obsluhuje obce Kojetice
a Předboj.

Nádraží

Jana Matoušová
1987-2006 - v roce 2002 byla do budovy školy přesunuta i mateřská
škola.

Nejbližší železniční zastávka pro obec Předboj je v Kojeticích. Železniční
stanice Kojetice byla postavena na novém spojení Prahy s tratí Liberec,
Trutnov, Mladá Boleslav, Všetaty, Neratovice a Kralupy n/Vlt. Výstavba úseku z Neratovic do Prahy byla zahájena v r. 1870 a dokončena
v r. 1872. Po určitou dobu nesla tato železniční stanice název KojeticeVeliká Ves. Stalo se tak po zřízení Poštovního úřadu v Kojeticích v roce
1897. Až do roku 1914 byly Kojetice ležící na této trati pouhou osobní
zastávkou a nákladištěm. V roce 1914 bylo rozhodnuto vytvořit ze zastávky Kojetice stanici a zásadně ji rozšířit. Práce na rozšíření staniční
budovy a na výstavbě jedné nové koleje na křižování rychlíků začaly na
jaře 1914 a byly dokončeny v červenci téhož roku.

Mgr. Pavlína Komeštíková
2006-je stále ředitelkou

Stanice sloužila od začátku osobní dopravě a dopravě zboží. Stanice
přijímala a odesílala kusové zásilky. Přijímaly a vykládaly se vagónové

Miroslav Kopecký
1965-1976 - na škole působil se svou ženou, také učitelkou, až do
odchodu do důchodu
Irena Gottfriedová
1976-1987- v těchto letech došlo k dalšímu modernizování interiéru
školy.
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zásilky uhlí, palivového dříví, stavebního materiálu a nakládal se do
vagónů ve velkém rozsahu kámen z kojetického kamenolomu. Stanici
pro osobní dopravu využívali občané z Kojetic, Předboje, Veliké Vsi, Korycan, Panenských Břežan, Byškovic, Horňátek, Čakoviček i Nové Vsi. Na
vlakové spoje docházeli cestující pěšky a později přijížděli na kole. Ranní spoje využívali v počtu šedesáti až devadesáti cestujících. Nákladní
dopravu využívali také statkáři a různí podnikatelé ze zmíněných obcí.
Později to byl podnik Včela Předboj. Náklady na nádraží přivážely a odvážely koňské potahy, pak přišly traktory a nákladní auta.
28. května 1978 byla stanice v Kojeticích zrušena a od 29. května 1978
vznikla opět zastávka Kojetice u Prahy. V současné době je zde jen zastávka na znamení. Drážní budovu využívá od listopadu r. 2011 „Radio
Dechovka“ se sídlem v Předboji, které vysílá 24 hodin denně a má zde
své hlavní vysílací studio.
V katastru obce Předboj na křižovatce silnic III/0086 a I/9 byl donedávna
nepoužívaný drážní domek a těmto místům se říká “u Wechtra”. Drážní
domek byl na sklonku r. 2013 zbourán.

Historická fotografie kojetického nádraží

Kostel a hřbitov
Obec Předboj byla přidělena k farní osadě Kojetické v r. 1719, poté co
byla v Kojeticích vystavěna nová farní budova, která nahradila starou
farní budovu zpustošenou během 30leté války. Nyní patří obec Předboj
i Kojetice a několik dalších obcí k Římskokatolické farnosti Neratovice,
která je součástí pražské arcidiecéze.
Kostel v Kojeticích je zasvěcen sv. Vítu. Přesné datum dokončení stavby
není historicky doloženo, avšak vzhledem k životním datům stavitele se
vychází z toho, že ke stavbě kostela muselo dojít někdy v průběhu let
1241 – 1271 a má se za to, že se tak stalo r. 1260. Původně byl kolem ko-
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stela starý hřbitov, který byl zrušen a od r. 1859 se začalo pohřbívat na
novém hřbitově, který byl založen za vsí a je dodnes spádovým hřbitovem také pro obce Byškovice, Zlonín a Předboj.
V r. 1865 byla na hřbitově postavena márnice a křížek před márnicí.
V r. 1952 byl hřbitov rozšířen o novou část a i zde byl současně postaven křížek.
Márnice na kojetickém hřbitově je zajímavou součástí hřbitova a až
donedávna
byla v majetku
římsko k atolické farnosti. Byla ve velmi zchátralém
stavu, neboť
za posledních
50 let nebyla
provedena na
budově žádná
větší oprava.
V r. 2010 zakoupil márnici
Obecní
úřad Kojetice Kaple sv. Václava na hřbitově v Kojeticích
a budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která trvala od konce r. 2010
do poloviny r. 2011. Jak informoval oficiální web obce Kojetice, opravu
provedl na své náklady p. Karel Jelínek z Předboje. Budova márnice byla
po dokončení rekonstrukce vysvěcena na kapli sv. Václava a měla by
v budoucnu sloužit k menším smutečním obřadům.
Kojetický kostel byl od počátku budován jako farní kostel. Místní fara
byla obsazována farářem již od počátku existence, avšak ne všechna
jména farářů jsou známa. Od roku 1719, kdy byla vybudována nová fara,
zde působilo 19 farářů, z nichž 3 jsou pochováni na kojetickém hřbitově.
Poslední z nich, Josef Ernhard, který zemřel v r. 1952 byl prvním pochovaným na nové části nového hřbitova a byl posledním farářem, který
sloužil výhradně v kojetickém kostele a bydlel na místní faře. Od té
doby nebyla až do nedávné doby fara obsazována a dojížděli sem faráři
z okolních farních úřadů. Změna nastala v r. 2010, když začal do Kojetic
dojíždět vikář Benedikt Hudema z Neratovic a sloužil jedenkrát týdně
mše v kojetickém kostele. Na faře sice nebydlel, ale začal využívat faru
jako zázemí pro různé akce.
V září r. 2012 došlo k výměně farářů. Místo P. Benedikta Hudemy byl
jmenován nový farář, administrátor Mgr. Peter Kováč, který na kojetické
faře bydlí a pracuje. Bohoslužby v kojetickém kostele se konají jedenkrát
týdně, v ostatních dnech slouží mše v okolních vesnicích, především
v Neratovicích.
V Kojeticích a v Předboji se slaví společně pouť, a to o víkendu, který je
blíže k datu 15.6., kdy je svátek Víta.
Kromě toho:
Také první organizované cvičení obou obcí začalo společně v roce 1926
pod názvem Sokol Předboj-Kojetice a cvičilo se na Tůmovce. Teprve po
dvou letech došlo k osamostatnění tělovýchovných jednot obou obcí.
V neposlední řadě našli někteří občané Předboje v Kojeticích pracovní
příležitosti. Některé ženy pracovaly v továrně Gustava Neumanna, kde
se vyráběly pracovní zástěry. V roce 1930 zde pracovalo 160 švadlen
z Kojetic a okolí. Po znárodnění převzal továrnu nár. podnik Pragoděv
a i v té době zde pracovalo několik žen z Předboje. Několik občanů
Předboje pracovalo také na poště a na nádraží.

Kojetický kostel sv. Víta

Zdroje: František Ekert „Farní osada Kojetická“, webové stránky, obce Kojetice, webové stránky Základní a Mateřské školy Kojetice.
Většina historických informací byla čerpána z podkladů vypracovaných
dlouholetým kronikářem Kojetic panem Jaroslavem Kučerou.
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Kus společné historie pojí obec Předboj také s obcí Panenské Břežany a Líbeznice:
Panenské Břežany
Ředitelé nové školy od jejího uvedení do provozu v r. 1956:
Ves Předboj náležela dlouhé roky k majetku benediktinek. Zpočátku to
byly benediktinky z kláštera u sv. Ducha na Starém Městě Pražském, po
jeho zrušení v 16. stol. přešly zbylé benediktinky ke klášteru sv. Jiří na
Hradě Pražském.
V r. 1671 došlo ke spojení Předboje a několika okolních vsí s Panenskými Břežany, které byly též v držení kláštera sv. Jiří a bylo vytvořeno
Břežanské panství. Bylo to v té době celkem 12 vsí nebo jejich částí,
které svými odvody poskytovaly benediktinkám a klášteru sv. Jiří ekonomické zázemí.
Dalším významným majitelem Břežanského panství byl Mathias
Friedrich Riese-Stallburg, který postavil v Panenských Břežanech tzv.
„dolní“ zámek.
Posledním majitelem panství byl rakousko-český velkopodnikatel Ferdinand Bloch-Bauer, který byl zapsán mj. také jako majitel „předbojského
dvora“ čp. 7. Tomu byl statek v Předboji spolu s částí půdy zabrán v rámci
1. pozemkové reformy, která probíhala v letech 1919-1938.
Dvůr „předbojský“ čp. 7 (budovy i pole) byl prodán v r. 1929 jako zbytkový statek rodině Tumlířových. Část pozemků byla v rámci drobného
přídělu prodána malým rolníkům z Předboje a okolních vesnic. V rámci drobného přídělu získala také obec Předboj pozemky v lokalitě na
Jaroši, které mohly být v devadesátých letech rozparcelovány a pomohly tak zajistit obci prostředky na výstavbu kanalizace v obci.
V letech 1941 a 1942 sídlil na zámku v Panenských Břežanech zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich.

Václav Bidrman (1956 - 1958)
Václav Vacek (1958 - 1981)
Luboš Novák (1981 - 1987)
PaeDr. Karel Domes (1987 - 1989)
PaeDr. Věra Domesová (1989 - 2002)
Mgr. Zdeněk Šálený (2002 - 2003)
Mgr. Ivana Pekárková (2003 – je stále ředitelkou)
Zdroj: historické webové stránky ZŠ Líbeznice
V letech 1981 až 1986 působila ve škole v Líbeznicích jako učitelka také
tehdejší občanka Předboje Eva Bohatá, roz. Honzáková. Učila převážně
český jazyk, ale také zeměpis, dějepis, občanskou výchovu a výtvarnou
výchovu.
V líbeznické škole učilo i několik známých osobností, z nichž vybíráme:

Líbeznice

Dušan Karpatský
Pedagog, významný český překladatel, literární historik, bohemista
a kroatista, absolvent Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, kde vystudoval češtinu a srbochorvatštinu. Věnuje se celý život hlavně překladům
ze srbochorvatštiny. Státní cenou pro rok 2003 bylo oceněno celé jeho
dosavadní dílo v oblasti literárního překladu. V líbeznické škole učil
pouze krátce začátkem šedesátých let 20. stol., poté pracoval v Československém rozhlasu jako redaktor měsíčníků „Plamen“ a „Sešity“.
(Zdroj Internet a pamětníci)

K historii obce Předboj patří také Líbeznice, které byly v minulosti spádovou obcí pro okolní malé obce. To, co nás s nimi spojuje nejvíce a dlouho, je především škola a později spádové zdravotní středisko, které navštěvují mnozí občané Předboje dodnes.
Od r. 2011 využívá obec Předboj již podruhé v historii také služeb
Obecní policie Líbeznice. Poprvé to bylo v letech 2003 – 2006.

František Janeček
Skladatel, hráč na akordeon a klávesové nástroje, kapelník a producent, zakladatel skupiny „Kroky“ (1973), která patřila v osmdesátých
letech 20. stol. mezi nejúspěšnější hudební skupiny. Učil zde v polovině
šedesátých let.
(Zdroj Internet a pamětníci)

Škola

Zdravotní středisko

Děti z Předboje, které dříve navštěvovaly 1. stupeň Základní školy v Kojeticích, pokračovaly na 2. stupni Základní školy v Líbeznicích a v 80.
letech min. stol. navštěvovala většina dětí z Předboje již i 1. stupeň
Základní školy v Líbeznicích. Důvodem bylo hlavně lepší autobusové
spojení, družina a výuka v samostatných třídách.
První zmínka o škole v Líbeznicích pochází již z r. 1350 a od té doby
prošlo školství v Líbeznicích mnoha změnami. Zásadní změnou bylo rozhodnutí o stavbě nové školy, která měla nahradit starou školu, která již
nestačila návalu žáků z Líbeznic a okolních vesnic. Vzhledem k okupaci
byla výstavba školy poněkud oddálena. Stavět se začalo v červnu 1954
a vyučování v nové škole začalo 3. září 1956 školním rokem 1956/1957.
Nejprve to byla Osmiletá střední škola, po zavedení povinné devítileté školní docházky to byla Základní devítiletá škola, nyní je to Základní
škola a Základní umělecká škola Líbeznice.

Zdravotní středisko bývalo původně v prostorách staré školy. V 80.
letech min. stol. bylo postaveno nové zdravotní středisko, které slouží
občanům Líbeznic a okolních vesnic dodnes. V současné době zde ordinují 2 praktické lékařky, dětská lékařka, 2 zubní lékaři a 2 gynekologové. V budově zdravotního střediska je také oční optika a zubní
laboratoř, v budově staré školy je lékárna.

Obecní policie Líbeznice
Poprvé byla smlouva s Obecní policií Líbeznice uzavřena v r. 2003 na 1 rok
a následně byla pak několikrát prodloužena. S nástupem nového zastupitelstva obce Líbeznice v r. 2006 byla však smlouva naší obci ukončena.
Spolupráci s Obecní policií Líbeznice se podařilo navázat až v r. 2011, kdy
byla podepsána nová veřejnoprávní smlouva o obecní policii.

Šťastný, úspěšný a na dobré zprávy bohatý Nový rok
Vám i Vašim blízkým přeje
Obecní úřad Předboj
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