
PŘEDBOJSKÉ ZPRÁV Y
BŘEZEN 2019 NEZÁVISLÝ OBČASNÍK ZDARMA

projekty

Oprava komunikace Na Jaroši
V létě loňského roku byla zahájena příprava rea-
lizace projektu pro opravu komunikace Na Jaroši. 
Tato komunikace byla jedna z  nejstarších v  pů-
vodní staré zástavbě, na kterou postupně navá-
zaly další komunikace obsluhující nově vznikající 
zástavbu v letech 2000 a 2001.
Projekt byl připravován s cílem 
zajištění financování s  podpo-
rou dotačního titulu Minis-
terstva pro místní rozvoj. Ko-
munikace měla různé šířkové 
parametry, které úpravou byly 
sjednoceny, rovněž byly upra-
veny sjezdy a  křižovatka ulic 

Na Jaroši, U Hřiště a Kojetické. 
Tato křižovatka doznala větší 
stavební úpravy z  důvodu ne-
vyhovujícího sklonu v nájezdu 
do křižovatky a hlavním cílem 
bylo zajištění bezpečnějšího 
průjezdu touto křižovatkou, 
neboť v historii byly na této kři-

žovatce zaznamenány doprav-
ní nehody. Rovněž z chodníků 
navazující přechod pro chodce 
byl posunut do míst, kde je pro 
chodce zajištěno bezpečnější 
přecházení.
V září loňského roku bylo Od-
borem dopravy MěÚ Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav 
vydáno Společné rozhodnutí 
o  umístění a  povolení stavby, 
současně s  vyřizováním sta-
vebního povolení bylo řešeno 
výběrové řízení na zhotovite-
le stavby. Osloveno bylo šest 
uchazečů, odevzdány a  hod-
noceny byly tři nabídky, ze 
kterých vzešel vítěz Stavební 
firma Neumann s.r.o. s  cenou 
4,606 mil. Kč. Stavební prá-
ce byly započaty na začátku 
října a  dokončeny na konci 
listopadu. V  důsledku změn 
vyvstalých při realizace akce 
byla celková cena upravena na 

Původní podoba komunikace, foto P. Příšovská

Komunikace v průběhu realizace, foto P. Příšovská Dokončená komunikace – upravená křižovatka, 

 
foto P. Příšovská

4,028  mil.  Kč. 4. 12. 2018 byla 
Odborem dopravy provedena 
závěrečná kontrolní prohlídka 
a byl vydán Kolaudační souhlas 
s  užíváním stavby. Vzhledem 
k  termínu dokončení stavby 
nebylo možné provést výsadbu 
nových stromů, která bude do-
plněna v tomto roce.
Ještě fakta k  financování pro-
jektu. Částka na financování 
z  rozpočtu obce nyní vychází 
na 2,059 mil. Kč, neboť v pro-
sinci loňského roku jsme obdr-
želi na základě žádosti dotaci 
od Ministerstva pro místní roz-
voj z programu Podpory rozvo-
je regionů v  částce 1 mil. Kč. 
Dále se nám podařilo získat, 
v tuto chvíli máme pouze avízo 
o schválení Středočeským kra-
jem, další částku ve výši 969 tis. 
Kč z  rozpočtu Středočeského 
kraje, konkrétně z  Fondu ob-
novy venkova.

Pavla Příšovská, starostka obce
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akce

Co nás čeká 
za akce 
v následujících 
měsících 
v březnu 
a dubnu.
• Měsíc březen (6. 3.) odstar-

tovala oblíbená čajovna, kdy 
jsme se setkaly při dobrém 
čaji s paní fyzioterapeutkou.

• V polovině měsíce se v rámci 
celostátní akce Březen – mě-

síc čtenářů, podívají do  naší 
knihovny naši nejmenší ze 
školky.

• 20.3. již tradičně přivítáme 
v Yard Resortu nové občánky 
Předboje.

• Opět k nám dorazí jako každý 
měsíc paní pedikérka.

• I měsíc duben a  to hned tře-
tího, zahájíme čajovnou, ten-
tokrát s pod titulkem tvořivá. 
Budeme vyrábět ozdoby na 
velikonoční břízku, která již 
několik let zdobí naši obec. 
Břízku budeme zdobit hned 
týden po té (12.4.) s  dětmi 

život v obci

Dodržování pravidel není slabost
Obec Předboj se za poslední roky roz-
růstala nevídaným tempem a ještě chvil-
ku tento stav potrvá. To s sebou přináší 
celou řadu problémů a kromě těch me-
diálně známějších, jako je kapacita čis-
tírny nebo zajištění školní docházky, jde 
o také problém soustavného porušování 
dopravních předpisů.

Obecně se totiž každá společnost potýká 
s problémem zajištění fungování pořádku 
a dobrých sousedských vztahů mezi obča-
ny. V malém společenství, např. rodině, to 
může fungovat na základě vzájemné úcty, 
slušnosti, určité vytvořené hierarchie 
a malého souboru pravidel. 
S  rostoucím počtem členů společenství 
však výše zmíněné principy přestávají 
fungovat a je nutné přidávat více pravidel 

a předpisů a zajistit také jejich řádné do-
držování, případně vynucování, tj. v pří-
padě zmíněných dopravních předpisů za-
pojení policie a pokut. 
To je bohužel i předbojský příběh. Na za-
čátku se těch pár lidí v obci znalo a všech-
no nějak fungovalo. Poslední dobou si ale 
stále více uvědomujeme, že v Předboji již 
nežijí jen lidé, pro které by byla slušnost 
a  ohleduplnost standardem chování, na-
opak rychle přibývá těch, kteří sobecky 
hledí pouze na své osobní potřeby a pro-
spěch a  ignorují práva a  potřeby jiných. 
Tento stav občané vnímají, apokud se si-
tuace dostala tak daleko, že ti slušní musí 
opakovaně chodit na zastupitelstvo a pro-
sit o zajištění dodržování pravidel, pova-
žuji takový stav varovný. 
Ačkoliv se často jedná převážně o  malé 

přestupky typu parkování na zeleném 
pásu, dlouhodobé parkování v  obytných 
zónách, nedodržování limitů rychlosti 
nebo venčení psů bez vodítka, stále jsou 
to přestupky a  není důvod, proč, když 
většina občanů je schopna tato pravidla 
dodržovat, by je někdo dodržovat neměl. 
Paradoxně ten, kdo všechna pravidla do-
držuje, je považován za slabocha, ten, kdo 
je porušuje, pak za jakéhosi hrdinu. Čas-
to se pak nedodržování přestupků stává 
společenským standardem a postupná ig-
norace pravidla po pravidlu rozkládá celý 
společenský systém.
Naším zájmem tudíž bude cílit na dodr-
žování všech pravidel, a to důsledným za-
pojením obecní i  státní policie. Ano, jde 
o opatření bolestivé, ale správné.

JP

Statistika 
jmen
Možná Vás bude zají-
mat, jak jsme na tom 
v  naší obci s  četností 
jmen.
Z  posledních dostup-
ných oficiálních infor-
mací víme, že  dle Sta-
tistického úřadu v  roce 
2018 měla obec Předboj 
1007 občanů s  trvalým 
pobytem v naší obci.
Můžete tipovat, která 
jména se u nás vyskytu-
jí nejčastěji. Výsledek si 
můžete přečíst na straně 
číslo 6.

z naší obce. Něco si vyrobíme, 
něco pojíme a na konci břízku 
ozdobíme. Při této příležitosti 
vyhlásí paní knihovnice nej-
lepšího dětského čtenáře za 
rok 2018.

• Také bychom opět po půl roce 
rádi pozvali naše seniory do 
provizorního kina v  kavárně 
Yard Resort.

• V rámci kampaně Duben mě-
síc bezpečnosti bychom chtěli 
opět ve spoluprácí s  obecní 
policií a  za pomoci našich 
dětí, kontrolovat správnou 
jízdu a chování řidičů v obci. 
Budeme mít připravená jab-
líčka, ale za špatné chování 
řidiči obdrží od malých stráž-
níků citrony.

• A v neposlední řadě nesmíme 
zapomenout na pani pedikér-
ku, která opět dorazí do   za-
sedací místnosti obecního 
úřadu.

• Dále připravujeme zájezd 
do   divadla, ale   v  termínu 
uzávěrky novin ještě neznáme 
datum.

• 14. 4. budou v  Předboji na 

hřišti startovat cyklistické 
závody CKKV Praha, které 
se každoročně konají na trase 
Předboj  – Panenské Břeža-
ny  – Bašť. Tentokrát to bude 
již 14. ročník s názvem Jarní 
časovka – Předboj 2019.“

M.L.

Dopravní akce, foto J. Paděrová
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obecní knihovna v číslech

/údaje k 31.12.2018/

V  našem knižním fondu 
bylo 3014 knih. Z  Huso-
vy knihovny v  Říčanech 
máme zapůjčeno 948 knih 
a dále máme 3 soubory tj. 
147 knih a 3 sady časopi-
sů z  Městské knihovny 
v Mladé Boleslavi.
V  roce 2018 bylo regist-
rováno 76 čtenářů, z toho 
29  mladších 15 let. Loni 
jsme zakoupili celkem 
64  knih, z  toho 27 dět-
ských.

Pro děti nyní máme Ma-
lého prince od Antoina de 
Saint-Exupéry, poslední 
díly Deníku malého pose-
routky od Jeffa Kinney, tři 
díly knihy Lichožrouti od 
Pavla Šruta a  soubor pří-
běhů pro děti od Roalda 
Dahla.
V nabídce pro dospělé na-
jdete: Geniální přítelkyně 
/4 díly/ od Eleny Ferrante, 
Saturnin se vrací od Miro-
slava Macka, Zoufalé ženy 
dělají zoufalé věci od Hali-
ny Pawlovské, Muž a žena 
od Michala Viewega, Nej-
lepší víkend od Patrika 
Hartla.
Můžete si přečíst i  trilo-
gii Panský dvůr od a  po-
slední u nás vydané knihy 
Jo Moyes - Zakázané ovo-
ce, Sama sebou, Kraso-
jezdkyně.

Seznamy posledních sou-
borů naleznete na webo-
vých stránkách, ale určitě 
si vyberete při návštěvě 
knihovny vždy ve stře-
du od 14  do 18. Srdečně 
Vás zve Jana Šandarová, 
knihovnice  

Sběr nebezpečných odpadů pro obec
Mobilní sběrna 
bude přistavena dne 
16. 9. 2019 (sobota) 
od 10:30 do 11:15 hod. 
v ulici Na Vršku

Občané obce mohou v  tom-
to časovém rozmezí odevzdat 
ZDARMA níže uvedené ne-
bezpečné odpady. Odpady 
prosím odevzdávejte pouze 
osobně, obsluze mobilní sběr-
ny a  neponechávejte odpad 
volně u sběrného místa! V ta-
kovém případě nemá obsluha 
mobilní sběrny povinnost od-
pad odvézt!

Co bude předmětem sběru:
• vyjeté motorové oleje v  těs-

ně uzavřených obalech a po-
užité olejové filtry

• použité olejové a  palivové 
filtry

• použité fritovací oleje v  těs-
nících obalech

• barvy a  laky včetně obalů 
tiskařské barvy, lepidla, pry-
skyřice apod.

• kyseliny, louhy, rozpouštědla, 
čističe a další domácí chemii

• nádobky od sprejů, izolač-
ních pěn apod.

• neupotřebená léčiva
• fotochemikálie

• elektrozařízení (televize, mo-
nitory, ledničky, mrazničky 
a drobné elektro, baterie…)

• pneumatiky (osobní do ve-
likosti Avia a  výhradně bez 
disků!)

Předmětem sběru nejsou  ne-
bezpečné odpady stavebního 
charakteru, lepenky a odpady 
s  obsahem azbestu  – eternit 
apod.!

FCC Česká republika s.r.o. 

Ďáblická 791 / 89

182 00 Praha 8

Tel.: 283 061 301

Fax: 283 911 110

Předbojská Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka navazuje na starou lidovou 
tradici. Již ve středověku se 6. ledna, hrály 
hry na motivy biblického příběhu o třech mu-
drcích z  Východu, kteří putovali do Betléma, 
aby se poklonili Ježíšovi a předali mu své dary 
– kadidlo, myrhu a  zlato - symbolizující tři 
znaky moci a poslání Ježíše Krista. O několik 
století později obcházely chudé děti převleče-
né za krále dům za domem. U každých dveří 
zazpívaly a  posvěcenou křídou napsaly tak 
dobře známé K  + M + B + rok. Mohlo by se 
zdát, že se jednalo o  iniciály křestních jmen 
králů – Kašpar, Melichar a Baltazar. Ovšem ve 
skutečnosti šlo o  zkratku latinského Christus 
mansionem benedicat. Volně přeloženo: Kris-
te, žehnej tomuto domu. Za to zpravidla dosta-
ly něco k jídlu, někde i menší finanční obnos.
Novodobá Tříkrálová sbírka je rovněž součástí 
této tradice a umožňuje veřejnosti podílet se na 
pomoci potřebným a lidem v nouzi. V celé naší 

zemi se sbírky pořádají v  prvních dvou týd-
nech v lednu.
U nás v obci se letos konala již druhá sbírka, 
která je touto tradicí inspirována. Od konání 
prvního Bazárku v  obci, na kterém si před-
bojské maminky prodávají navzájem dětské 
oblečení, spolupracují jeho organizátorky 
s  Dětským centrem při TN, kam putuje vždy 
oblečení pro děti, které se na Bazárku nepro-
dá. Napadlo nás, že jistě i mnoho z Vás by bylo 
ochotno dětem pomoci. Takto tedy vznikla 
myšlenka na naší Předbojskou Tříkrálovou 
sbírku.
Velmi děkujeme Vám všem, kteří jste přišli 
v  letošním roce přispět do tříkrálové sbírky 
čímkoliv, co bylo přáním Dětského centra, 
se kterým vždy dary konzultujeme, aby měly 
smysl, který mají mít, byly pomocí, a  ne ne-
chtěnou zátěží.

Kateřina Beránková, ředitelka MŠ Předboj

Plán rozvoje
Plán rozvoje obce na roky 2019-2022 byl Za-
stupitelstvem obce Předboj schválen 30. 1. 2019 
a  naleznete ho na webových stránkách obce: 
http://predboj.cz/images/predboj/zasedani/
rozvoj_obce_2019-2022.pdf
Relativně malou obec, jako je ta naše, čeká další 
náročné období, zejména proto, že řada z plá-
nů na zvýšení kvality života je závislá buď na 

přidělení prostředků z  některého z  dotačních 
titulů, nebo na překonání mnoha, zejména by-
rokratických, překážek, případně na obou těch-
to faktorech. 
Přesto věříme, že za další čtyři roky se posune-
me o kus dál. 

A otevřeni jsme i dalším nápadům. Sem s nimi!
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První zasedání zastupitelstva 
se v  roce 2019 uskutečnilo 
30.  ledna. Účast byla hojná, 
zastupitelé byli, tak jak to má 
být, přítomni všichni, přišlo 
ale i  5 dalších Předbojáků. 
A 5 bodů měl i program jedná-
ní: předloženy byly dvě žádos-
ti o dotace, nový plán rozvoje 
obce, žádosti o výjimky ze sta-
vební uzávěry a podruhé měli 
zastupitelé projednat smlouvu 
o smlouvě budoucí k projektu 
V Parku. Za povšimnutí tento-
krát ovšem stojí i  „dopravní“ 
diskuse, která se odehrála na 
samém konci zasedání.

Možnost získat finanční pro-
středky na obnovu parku mezi 
ulicemi Hlavní a Ke Tvrzi i pa-
mátek v  něm umístěných, tj. 
zvoničky a křížku, se otevřela 
schválením žádostí o  dvě do-
tace z  příslušných dotačních 
titulů ministerstva pro místní 
rozvoj. V průběhu jednání za-
zněl dotaz, zda nejsou projek-
ty příliš nákladné. Vzhledem 
k tomu, že například zvonička 
by měla být vybavena i novým 
zvonem, který před lety odci-
zil neznámý pachatel, a rozpo-
čty jsou postaveny profesioná-
ly, které si obec najala, měly by 
být náklady reálné. A  samo-
zřejmě záleží i  na výsledcích 
výběrového řízení na dodava-
tele obou akcí, které mohou 
s cenami dost zamíchat.

Asi nejstěžejnějším bodem 
zasedání bylo projednání roz-
vojového plánu obce na obdo-
bí let 2019-2022. Plán je nejen 
součástí žádostí třeba o  výše 
uvedené dotace, především 
ale obyvatelům, vlastníkům 
nemovitostí a  různým poten-
ciálním investorům napoví-
dá, kam se chce obec v daném 
období ubírat. Už v  minulém 

střípky ze zastupitelstva
roce zastupitelstvo znovu de-
klarovalo vůli nerozšiřovat 
v  obci výstavbu rodinných 
domů, na kterou není Předboj 
připravena. Rozvojový plán je 
tak velmi výrazně zaměřen na 
zlepšení kvality života obyva-
tel stávajících i  těch, kteří se 
ještě do obce přistěhují v rám-
ci dokončování výstavby dané 
v minulosti schváleným územ-
ním plánem. Zabývat se tak 
chceme např. hromadnou do-
pravou, zejména přesunem ob-
ratiště autobusů pryč z  návsi, 
revitalizací návsi, propojením 
obce se zastávkou autobusu na 
mělnické silnici, intenzifikací 
čistírny odpadních vod včetně 
optimalizace jejího provozu 
ve smyslu eliminace zápachu, 
zlepšit musíme zázemí tech-
nických služeb… Celý schvá-
lený dokument je k  dispozici 
na straně ….

Žádosti o  povolení výjimek 
ze stavební uzávěry patří ke 
standardnímu programu za-
sedání a  i  tentokrát se k  nim 
zastupitelé chovali vstřícně. 
Pokud projekt vyhovuje sta-
noveným parametrům, je 
schválen, případně je schvá-
len s  podmínkou. To se stává 
nejčastěji v  případě, kdy pro-
jektant zakreslí jen jedno par-
kovací místo. Zastupitelé pak 
stanoví, že v  projektu musí 
přibýt ještě místo druhé. Jiná 
situace nastává v případě, kdy 
je překročeno procento plochy 
pozemku, které lze zastavět. 
Tehdy bývá žádost odmítnu-
ta a  stavebník musí projekt 
přepracovat. Ze čtyř případů 
tentokrát zastupitelé neudělili 
výjimku jednou.

Projekt V  Parku (dříve „vila 
v  argentinském stylu“) po-
kračuje a  již před koncem 
roku byla předložena smlou-

OBECNÍ POLICIE 
ÚŘADUJE I V PŘEDBOJI

Dostali jste parkovačku? Ruší vás v noci 
soused hlasitou hudbou?

Přijďte ve středu od 17 do 18 hod. do zasedací 
místnosti Obecního úřadu Předboj, kdy je tu 

k dispozici vybraný strážník Obecní policie Líbeznice, 
a vyřešte s ním svůj problém.

vy budoucí o  zřízení věcného 
břemene, která by otevřela 
možnost uložení kabelů elek-
trického vedení k  budoucím 
domům do obecních pozem-
ků. Vzhledem k  nejasnostem, 
kudy kabely povedou a  jak 
bude pokládka provedena, 
zastupitelé na první pokus 
hlasování o  návrhu smlouvy 
odložili, aby se k  němu nyní 
vrátili. Kabely budou vedeny 
podél silničního tělesa v Hor-
ňátecké ulici v travnatém pásu 
a výkop bude proveden šetrně, 
aby nebyl poškozen asfaltový 
povrch a  obrubníky, nic tedy 
již nebránilo schválení návr-
hu.

Následně se rozhořela diskuse, 
jejímž stěžejním tématem byla 
doprava, přesněji nebezpečné 
chování některých řidičů při 
průjezdu obcí, zejména pře-
kračování povolené rychlosti. 
Na přetřes ale přišlo i  parko-
vání tam, kde není povoleno, 
údajné zhoršení podmínek 
pro řidiče po rekonstrukci 
křižovatky ulic Kojetická, Na 
Jaroši a Pod Hřištěm, zmíněn 
byl chybějící bezpečný přístup 
k alespoň jedné zastávce auto-
busů na mělnické silnici.

Ohledně rychlosti paní sta-
rostka informovala o  již pro-
bíhajícím jednání, které vede 
v  rámci Místní akční skupiny 
Nad Prahou a  jehož výsled-

kem by mělo být osazení ně-
kolika měřičů rychlosti na nej-
problematičtější místa v  obci. 
Zmíněny byly vjezdy do obce 
po Kojetické, Hlavní a v nepo-
slední řadě po Velkoveské uli-
ci. Měřiče by v budoucnu krom 
preventivní funkce mohly 
shromažďovat naměřená data 
pro účely tvorby podkladů pro 
další dopravní opatření.

Padl návrh na instalaci někte-
rých dalších prvků. Retardéry 
na „státovkách“ ovšem nejsou 
příliš reálné, naopak výstavbu 
chodníku k  mělnické silnici 
jsme už zmínili v  souvislosti 
s rozvojovým plánem. S obec-
ní policií pak projednáme 
možnost změny časového roz-
vrhu, resp. frekvence měření 
rychlosti projíždějících vozi-
del, ovšem rozšíření míst, kde 
by mohlo měření probíhat, 
bohužel brání republiková po-
licie. Budeme chtít znát názor 
obecní policie i na další even-
tuální opatření, např. plechové 
policisty.

Pan místostarosta upozornil 
na nepříliš využívanou službu, 
kdy vždy ve středu odpoledne 
některý ze strážníků obecní 
policie úřaduje v  zasedačce 
obecního úřadu. Tady mohou 
občané nejen sdělovat svoje 
názory, ale mohou taky třeba 
vyřizovat svoje prohřešky.

-sob-
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život v obci

Vítání 
občánků
Již od roku 2011 se 
nepravidelně zhruba 
jedenkrát ročně 
setkáváme v prostorách 
Yard Resortu s Vámi 
rodiči u příležitosti 
Vítání občánků do 
života naší obce.

Tento slavnostní akt je velice 
příjemnou událostí nejen pro 
rodiče narozených či přistěho-
vaných miminek, ale i pro děti 
jen o  něco málo starší z  naší 
Mateřské školy, které si pod ve-
dením paní ředitelky a paních 
učitelek vždy připraví kratičké 
pásmo písniček a básniček. 
Dříve pro nás na úřadě bylo 

jednodušší tuto akci připra-
vit, neboť jsme měly možnost 
nahlédnout a  požádat registr 
o  výdej dat právě narozených 
dětiček. Pak jsme si pro Vás 
mohly připravit pozvánku 
a  osobně jsme také Vás s  mi-
minkem přišly pozvat. V sou-
časnosti se stále nahlížení do 
registrů zpřísňuje a  je možné 
toto činit pouze v  odůvodně-
ných případech, což bohužel 
Vítání občánků není.

Nicméně maminky 
a tatínkové, 
nezoufejte.
Pro ty z Vás, kteří o uvítání své-
ho děťátka do života naší obce 
máte zájem, můžete toto činit 
na základě vyplnění formuláře 
Informovaného souhlasu s po-
skytnutím údajů. Formulář si 

akce

Čajovny v knihovně
Určitě jste se už setkali s mým povídáním 
o čajovně v knihovně. Čajovny pořádáme 
už od roku 2015, většinou 1. středu v mě-
síci od 15.00 v zasedací místnosti Obecní-
ho úřadu. Setkala jsem se s informací, že 
je pouze pro naše čtenáře. Do čajovny se 
může přijít podívat každý občan naší obce.
Kapacita čajovny je pouze omezena velikos-
tí prostoru. Zatím se vždy našlo místo. Na 
pozvánce se snažím uvádět téma alespoň 
rámcově.

Poslední čajovna v  loňském roce byla až 
19.12. I tentokrát v předvánoční čas nás při-
šly navštívit děti z naší mateřské školky. Při-
pravily si pásmo vánočních koled a vyrobily 
malé dárečky pro všechny v  čajovně. Také 
starší děti nám předvedly, jaké dělají pokro-
ky ve hře na kytaru. Náš Long Band získává 
své příznivce. Kdo je neviděl při vánočním 
jarmarku, měl příležitost v předvánoční ča-
jovně. Některé návštěvnice přinesly vzorky 
svého vánočního cukroví k vánočnímu čaji 
a „svařáku“. Bylo to příjemné posezení na již 
32. čajovně.
Lednová čajovna proběhla až 16. ledna 2019. 

Hezké povídání o své cestě po historických 
památkách tureckého Istanbulu si pro nás 
připravila paní Iva Kočová. Povídání bylo 
spojené s  ukázkou fotografií a  informace 
o památkách včetně mapy jsme měli všichni 
k dispozici.
K  pohoštění byly připraveny 4 druhy 
čaje  a  výborný koláč od paní Marušky 
Suldovské.
V  únoru zavítala do čajovny opět spisova-
telka Danka Šárková. Těšily jsme se nejen 
z jejího autorského čtení, ale i poutavého vy-
právění o její cestě do Itálie.

Jana Šandarová, knihovnice

můžete vyplnit u nás na úřadě 
v  čase úředních hodin nebo 
si jej můžete pouze vyzved-
nout a  vyplněný přinést zpět 
či vhodit do schránky obecní-
ho úřadu nebo si o  něj může-
te požádat mailem na adrese 
evidence@predboj.cz.
Aktuálně proběhne Vítání ob-
čánků ve druhé polovině břez-

na, opět v prostorách kavárny 
Yard Resortu. Ti z  Vás, kteří 
jsou u  nás prostřednictvím 
vyplněného formuláře evido-
váni, obdrží od nás pozvánku 
s přesným termínem konání. 

Budeme se těšit na setkání 
s Vámi i Vašimi dětičkami.

Pavla Příšovská, starostka

Předvánoční čajovna, foto P. Příšovská Vystoupení dětí z Long Bandu, foto J. Paděrová

Loňské vítání občánků, foto J. Paděrová
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Památky v parku
Místo, kterému říkáme „park“, byla v minulosti 
náves. Proto je zde také soustředěna většina 
historických památek, které se na území obce 
nacházejí. 

Jako první zde byla nejspíš 
postavena zvonička. Na pů-
vodním zvonu byl vyrytý 
letopočet, ale nikdo si již ne-
pamatuje jaký. Údajně snad 
začínal číslem 17. Nabízí se 
tedy domněnka, že zvonička 
pochází z  druhé poloviny 18. 
století a byla postavena na zá-
kladě ohňového patentu, který 
vydala Marie Terezie v r. 1751 
a  který nařizoval obcím mj. 
stavět zvoničky a  zajistit noč-
ní službu „vartýře“, který by 
v případě požáru „bil zvonem 
na poplach“. Původní zvon byl 
však někdy v  60. letech min. 
stol. odcizen. Stejně dopa-
dl i  další zvon, který nechala 
obec zhotovit na zakázku v  r. 
1974. V  pořadí třetí zvon byl 
na zvoničku umístěn v  břez-
nu r. 2010 a málokdo asi věděl, 
že byl keramický, zakoupený 
v  supermarketu za 590,- Kč,  
na zkoušku, jak dlouho na 

zvoničce vydrží. Vydržel 5 let 
a na sklonku roku 2015 by také 
odcizen, opět neznámým pa-
chatelem. 
O  křížku v  parku se uvádí 
v  nedávno objevené kronice 
rodiny Hofmannů, že byl po-
staven na návsi v r. 1864 v době 
starostování Matěje Horáka, 
mistra kovářského, statkáře 
a hostinského z č. 4 (dnes ulice 
Ke Tvrzi – 1997-2016  Restau-
race U  Svobodů 2016-2017 
U dvou černých kohoutů).
Mohyla Jana Husa byla posta-
vena v  roce 1915 na památ-
ku  500. výročí upálení Jana 
Husa v  Kostnici. V  účetní 
knize obce z  r. 1915, která je 
uložena v  Okresním archivu 
Praha-východ v Přemyšlení,  je 
uvedena částka, za kterou byl 
pomník pořízen. Částka čini-
la tehdy 562,22 korun, z  toho 
22,- korun stál relief Husa 
a štítek s letopočtem od firmy 

Zvonička a křížek - 
fotografie z pohlednice 
údajně z r. 1913

Fotografie zvonu vyrobeného 
na zakázku v r. 1974

fc sokol předboj – rozpis zápasů

Jaro 2019
1. kolo 23.03.2019 15:00
So Kojetice - Předboj

2. kolo 30.03.2019 15:00
So Předboj -  Nehvizdy A

3. kolo 07.04.2019 15:30
Ne Mratín - Předboj

4. kolo 13.04.2019 15:30
So Předboj - Sluhy

5. kolo 20.04.2019 14:00
So Brandýs B - Předboj

6. kolo 27.04.2019 16:00
So Brázdim - Předboj

7. kolo 04.05.2019 16:30
So Předboj - Veltěž 

8. kolo 11.05.2019 16:30
So volno!!!

9. kolo 18.05.2019 17:00
So Předboj  - Zeleneč B 

10. kolo 26.05.2019 17:00
Ne Bášť - Předboj

11. kolo 01.06.2019 17:00
So Předboj - Větrušice

12. kolo 09.06.2019 17:00
Ne Mochov - Předboj

13. kolo 15.06.2019 17:00
So Předboj - Měšice

Tipovali jste jména správně?
Pokud tedy jména rozdělíme 
do dvou kategorií na ženská 
a mužská jména, tak můžeme 
konstatovat, že v  obou sku-
pinách jmen máme převahu 
jmen tradičních. 

Podle naší interní statistiky se 
v naší obci nejčastěji vyskytu-
je mužské jméno PETR (30x), 
JAN (25x) a  MARTIN (22x), 
v  těsném závěsu pak JIŘÍ, 
DAVID a  následují jména 

TOMÁŠ, PAVEL, LUKÁŠ 
a ADAM.
Nejčastějším ženským jmé-
nem je u  nás JANA (23x), 
HANA a TEREZA (17x), dále 
pak KATEŘINA a  LUCIE 

(14x) a v těsné blízkosti se drží 
MONIKA a EVA.
Jen pro zajímavost ještě uvedu 
i četnost příjmení, kde nejvíce 
u nás bydlí ČERMÁKŮ a MA-
CHŮ (od každého 10x). -PP-

Topič, Praha. A  právě relief 
Jana Husa, který vydržel na 
mohyle plných 100 let, neodo-
lal vandalům a byl na sklonku 
r. 2015 odcizen. Štítek s  le-
topočty 1415-1915 byl pouze 
poškozen a je v současné době 
uložen na obecním úřadě. 
Jako poslední byl v  parku 
umístěn pomník obětem 2. sv. 
války. Byl postaven v  r. 1945 
k  uctění památky předboj-
ských občanů Václava Urbana, 
umučeného v  Mauthausenu 
v  r. 1942 a  Karla Chlady, po-
praveného v  Drážďanech v  r. 
1944. 

Jitka Paděrová, kronikářka
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www.zivaanglictina.cz
pavla.zarembova@gmail.com
Tel.: 724 755 149

HLEDÁME LEKTORY
ANGLIČTINY A NĚMČINY 

- Líbeznice a okolí

Vhodné i pro studenty
a maminky na mateřské 

dovolené.

Vynikající znalost 
jazyka podmínkou, 

ostatní Vás naučíme.

Pro krásný koncert 24. 5. 2019, kde 

budeme hrát Schindlerův seznam 

od Oscarového autora filmové 

hudby Johna Williamse, Koncert 

pro harfu a orchestr od 

Georga Friedricha Händela, nebo Koncert 

pro orchestr od Antonia Vivaldiho 

a mnoho dalších krásných skladeb, 

společně s vynikajícími sólisty a také 

sborem, hledáme posily 

do našich řad - hráče na 

housle, violy, violoncella 

a kontrabasy.

Přiďte mezi nás!

orchestr@libeznickyorchestr.cz 

www.libeznickyorchestr.cz 

775 587 411
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