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Úvod 

 

Na začátku roku 2011 doznívaly ještě události z konce roku 2010. Asi tou nejvíce 

sledovanou událostí, která se týkala i našho regionu, byla celostátní akce lékařů 

„Děkujeme, odcházíme“, při které lékaři nemocnic v rámci svého protestu proti nízkým 

platům, hromadně podávali výpovědi a mluvilo se o jejich hromadném odchodu za prací 

do zahraničí.  Tato akce neměla však velkou podporu široké veřejnosti. Akce skončila 

vydáním memoranda ministra zdravotnictví MUDr. Leoše Hegera o třífázovém zvýšení  

platů lékařům a zdravotnickému personálu v letech 2011, 2012 a 2013 a většina lékařů  

své výpovědi stáhla. Koncem roku se však opět začaly ozývat lékařské odbory 

kritizující průběh plnění memoranda ministra zdravotnictví.   

 

Druhou, pro náš region neméně důleţitou, událostí bylo chystané sníţení dotací 

Středočeského kraje na základní dopravní obsluţnost a hrozba sníţení stávajících 

autobusových spojů nebo přenesení části finanční zátěţe na obce. Dořešení této 

záleţitosti bylo sice odsunuto do r. 2012, avšak v  průběhu roku 2011 došlo k citelnému  

zdraţení jízdného ve vnějších pásmech PID. Ke zdraţení jízdného v rámci vnitřních 

pásem Prahy došlo dokonce dvakrát.  

 

Rok 2011 byl mimořádný také tím, ţe přinesl extrémní výkyvy počasí, pro které nemají 

vědci vysvětlení. Byl to rok velkých tornád, povodní, extrémního sucha a dalších 

přírodních katastrof. Byl to 12. nejextrémnější rok od počátku sledování. V našich 

klimatických podmínkách stál za povšimnutí především extrémně suchý listopad, který 

je nazýván nejsušším listopadem v historii měření sráţek na našem území. Bylo největší 

sucho za posledních 206 let, tj. za celou dobu měření sráţek v nejstarší české 

meteorologické stanici  v praţském Klementinu.  
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Stručně o hlavních událostech ve světě a v Česku 

 

Svět 

 
 11.3. postihlo Japonsko zemětřesení o síle 8,9 stupně Richterovy škály a   

přílivové vlny tsunami, které následovaly, zpustošily východní pobřeţí 

Japonska.  Jednalo se o páté nejsilnější zemětřesení v novodobé historii, při 

kterém zahynulo přes 12 tisíc lidí. Při zemětřesení byla poškozena jaderná 

elektrárna Fukušima a do ovzduší unikla radioaktivita. Havárie této jaderné 

elektrárny je povaţována  za jednu z historicky nejkomplikovanějších. 

 

 29.4. se oţenil britský následník trůnu princ William s Kate Middletonovou.  

 

 2.5. byl při cílené operaci týmu zvláštních amerických sil zastřelen při přestřelce 

nejhledanější terorista světa Usáma bin Ládin.  

 

 7.9. havarovalo krátce po startu ruské letadlo Jak-42, které vezlo hokejisty týmu 

KHL Lokomotiv Jaroslavl k utkání do Minsku. Z 37 pasaţérů a 8 členů posádky 

přeţili katastrofu 2 lidé, jeden ruský hokejista a jeden člen posádky.  O ţivot 

přišli také 3 čeští hokejisté: Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček.  

 

 20.10. zemřel na následky zranění, která utrpěl při svém dopadení, svrţený 

libyjský vůdce Muammar Kaddáfí. O několik dní později ukončilo NATO svou 

sedmiměsíční vojenskou operaci v Libyi. 

 

 17.12. zemřel ve věku 69 let severokorejský vůdce Kim Čong-il. Podle oficiální 

verze zemřel na infarkt. Za svého nástupce určil jiţ v r. 2010 svého nejmladšího 

syna Kim Čong-una.  
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Česko  
 

 

 8.1. zemřel po delší nemoci první polistopadový ministr zahraničí Jiří 

Dienstbier. Před svou smrtí byl senátorem za ČSSD. 

 

 17.2. podepsal ministr zdravotnictví Leoš Heger s odboráři memorandum, 

kterým byla ukončena akce nemocničních lékařů z konce r. 2010 nazvaná 

„Děkujeme, odcházíme“, kdy na protest proti neutěšené situaci v českém 

zdravotnictví bylo více neţ 3800 lékařů připraveno opustit nemocnice k datu 

1.3.2011. Ministr slíbil lékařům navíc dvě miliardy korun na zvýšení jejich platů 

v tarifních tabulkách.  

                         

 Půlnoc z pátku 25. na sobotu 26.3. byla rozhodným okamţikem pro sčítání lidu, 

domů a bytů 2011 v České republice. Sčítání  proběhlo v průběhu r. 2011 také ve 

všech členských státech EU. 

 

 8.4. se ministr dopravy Vít Bárta (Věci veřejné) rozhodl rezignovat na funkci 

ministra. Stalo se tak  po vypuknutí kauzy financování poslanců Věcí veřejných 

a odtajnění „Strategie 2009-2014“ agentury ABL (jednalo se o plán na získání 

politické a ekonomické moci v zemi). Svou rezignaci vysvětlil tím, ţe nechce 

ohrozit akceschopnost vlády při prosazování reforem a současně oznámil, ţe se 

chce očistit od všech podezření kolem své osoby.  

 

 11.5. vicepremiér Radek John (Věci veřejné) ohlásil odchod z vlády, neboť 

necítil dostatečnou podporu v protikorupčním boji a vadily mu také zásahy 

premiéra Nečase do personálního obsazení jeho týmu. Rezignace byla přijata 

premiérem 17.5. a odvolání z vlády bylo potvrzeno prezidentem 20.5.2011. 

 

 20.5. zemřel na zástavu srdce bývalý ministr financí Fischerovy vlády Eduard 

Janota.  Po odchodu z ministerstva působil jako místopředseda dozorčí rady 

ČEZ. 

 

 15.6. nastalo částečné zatmění Slunce  

 

 16.6. se konala celodenní stávka zaměstnanců v dopravě. Stávka  postihla osobní 

i nákladní ţelezniční dopravu a  poprvé v historii byl zcela zastaven i provoz 

praţského metra a byl podstatně omezen provoz  městské hromadné dopravy v 

Praze a v několika dalších českých městech. Příměstské autobusy v naší oblasti  

zůstaly v provozu, neboť dopravce ČSAD Střední Čechy, a.s. se stávky 

nezúčastnil. 

 

 19.6. oslavil 70. narozeniny prezident ČR Václav Klaus  

 

 6.11. Poslanecká sněmovna schválila čtrnáct reformních zákonů.  Prošlo zvýšení 

sníţené sazby DPH z 10 % na 14 % a prošly také  zbylé zákony zdravotnické 
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      reformy (zákon o zdravotních sluţbách, specifických zdravotních sluţbách a o 

veřejném zdravotním pojištění), zpřísnění pravidel pro výplatu dávek a 

zvyšování věku pro odchod do důchodu. Po 50 letech byl změněn také občanský 

zákoník. Jeho účinnost je plánována od 1.1.2014. 

 

 9.11. přijal premiér Petr Nečas demisi ministra průmyslu Martina Kocourka 

(ODS), který resignoval na svůj post kvůli nejasným milionovým transakcím na 

účtu své matky. Novým ministrem průmyslu jmenoval prezident o týden později 

šéfa jihočeské ODS Martina Kubu. 

 

 17.11. v den 22. výročí začátku sametové revoluce probíhaly na řadě míst České 

republiky demonstrace proti současné politice vlády a proti připravovaným 

reformám.  

 

 7.12. přiletěl do Prahy  na dvoudenní  návštěvu České republiky  ruský prezident 

Dimitrij Medveděv s manţelkou. Cílem návštěvy byl především záměr projednat 

s prezidentem ČR Václavem Klausem ekonomické záleţitosti včetně zakázky na 

dostavbu Temelína, o kterou má Rusko zájem. 

            Výsledkem jednání bylo podepsání řady významných bilaterálních smluv.  

      Součástí programu ruského prezidenta bylo otevření unikátní výstavy „Carský 

dvůr pod ţezlem Romanovců – poklady  moskevského Kremlu“. Výstava se 

konala v Císařské konírně Praţského hradu.  

 

 16.12. přijal prezident Václav Klaus demisi ministra kultury Jiřího Besera  

(TOP 09). Jednalo se jiţ o sedmou demisi od počátku působnosti Nečasovy    

vlády. 

    

 18.12. zemřel ve věku 75 let první polistopadový prezident Václav Havel. Státní 

pohřeb se konal 23.12. Na dny 21. aţ 23.12. byl vyhlášen státní smutek.  
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            Události v obci v roce 2011 

 

 

Kontaktní údaje obecního úřadu:  

 
Adresa:     Hlavní 18, Předboj, 250 72 p. Kojetice u Prahy  

Telefon:    315 682 901 

Fax:          315 682 901 

E-mail:      podatelna@predboj               

 Ing.Karel Kodiš:                  starosta@predboj.cz  

 Mgr. Radek Soběslavský     sob@predboj.cz 

 Pavla Příšovská:                  prisovska@predboj.cz                   

 Ivana Stejskalová:               uctarna@predboj.cz  

 Michaela Langová:              podatelna@predboj.cz  

 Jana Šandarová                    knihovna.predboj@seznam.cz   

 

Úřední hodiny:  Po 8-12 hod.  17-19 hod.  

                          St  8-12 hod.  17-19 hod.  

 

 

Obecní zastupitelstvo: 
 
Ing. Karel Kodiš                        - starosta obce  

Mgr. Radek Soběslavský           - 1. místostarosta obce  

Pavla Příšovská                         - 2. místostarostka obce 

Karolína Martincová, DiS         - předsedkyně finančního výboru  

Tomáš Svoboda                         - předseda kontrolního výboru                                                

Robert Vignát-Mimochodský   - člen zastupitelstva  

Marie Bíbrová                           - člen zastupitelstva       

         

Zastupitelka Marie Bíbrová vystřídala ve funkci  Mgr. Evu Hrdličkovou, která byla 

zvolena v řádných  volbách v říjnu m.r., avšak z osobních a pracovních důvodů 

dodatečně ze své funkce odstoupila. Marie Bíbrová sloţila slib zastupitelky obce 

23.3.2011  na veřejném zasedání zastupitelstva obce.  

 

                                       

Zaměstnanci OÚ 

 

Ivana Stejskalová   - účetní 

Michaela Langová - administrativní pracovnice 

Petra Koníčková    - uklízečka 

Milan Štoural         - správce obecního majetku 

Eva Šmejkalová     - pomocník, uklizeč VPP (program ÚP – veřejně prospěšné práce) 
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Všeobecné údaje o obci: 
Předboj je obec I. stupně se samostatnou působností - počet zastupitelů 7. 

Pověřená obec (obec II. stupně) - Odolena Voda, Líbeznice (matrika, SÚ) 

Obec s rozšířenou působností (obec III. stupně) - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

Okres Praha-východ, kraj Středočeský 

 

Údaje o okresu Praha-východ převzaté z webových stránek OSSZ Praha-východ: 
Okres Praha-východ je okresem v Středočeském kraji. Jeho sídlem je město Praha, které 

ovšem není jeho součástí. Okres má rozlohu 754,91 km² a čítá 148 881 obyvatele 

(hustota zalidnění je 197,2 obyvatel na 1 km²). V okrese Praha-východ je 110 obcí, z 

toho 8 měst a 4 městyse. Okres sousedí s hlavním městem Praha a okresy Praha-západ, 

Benešov, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk.  

 

 

Z činnosti obecního úřadu: 

 
V r. 2011 pokračovalo vydávání obecního zpravodaje nazvaného Předbojské zprávy. 

Nulté číslo vyšlo v prosinci 2010.  Jedná se o občasník, který nemá předem stanovený 

termín vydávání a je vydáván vţdy dle potřeby.  Toto periodikum bylo zaregistrováno 

na Ministerstvu kultury pod ev. č. MK ČR E 19912. První oficiální číslo tohoto 

občasníku po provedení registrace vyšlo 13.2.2011. 

Celkem byla vydána 4 čísla Předbojských zpráv. V únoru, květnu, červnu a v září. 

(viz příl. č. D7/2011 aţ D10/2011) 

 

23.2. bylo obecním úřadem uspořádáno neformální setkání občanů v restauraci  

        U Svobodů s tím, ţe program diskuse určí občané sami svými otázkami. Setkání se 

         konalo od 19.00 hod. a zúčastnilo se ho asi 50 občanů. Mluvilo se především o 

         těchto tématech: 

     1/ kanalizace – starosta Ing. Kodiš upozornil na nutnost řešit provoz čistírny 

         odpadních vod v souvislosti s nárůstem obyvatel v obci. V diskusi vystoupili m.j. 

         místostarostka Pavla Příšovská a bývalý místostarosta Ing. Voves, kteří upozornili 

         na to, ţe tento problém byl řešen jiţ za minulého zastupitelstva. 

     2/ doprava – místostarosta Mgr. Soběslavský připomněl problém rušení spojů v 

         souvislosti se sníţením dotací, které poskytuje Krajský úřad Středočeského kraje 

         na základní dopravní obsluţnost a vyzval přítomné k podpisu petice proti rušení 

         spojů a to i přesto, ţe se nás, jako obce,  tento problém netýká, ale ze solidarity k 

         těm, kterých se to týká. 

         Dále bylo v diskusi upozorněno na skutečnost, ţe co se týče nákladní dopravy v 

         obci  nenastaly  zatím ţádné změny za nového vedení obce, přestoţe staré 

         zastupitelstvo bylo kritizováno za současný stav. 

     3/ mateřská škola – starosta Ing. Kodiš informoval o úmyslu postavit co nejdříve 

         mateřskou školu, popř. první část. Na dotaz, kdy se počítá se zahájením provozu 

         odpověděl, ţe v případě, ţe se podaří uskutečnit plánované záměry, mohla by být 

         první část školky dokončena do září 2011. 

    4/ V diskusi bylo upozorněno na to, ţe by bylo vhodné jednat s ČEZem o moţnosti 

         umístit kabely vysokého napětí, které vedou nad lesíkem u rybníka Velký, do  

         země, aby se v budoucnu předešlo tak masivnímu vyřezání  lesního porostu, jak  

         tomu bylo v letošním roce.  
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3.3. vydal OÚ informaci o moţnosti zasílat občanům informace zveřejňované na 

       internetových stránkách a na vývěsce obce, také e-mailem a to buď v plném znění   

       nebo formou odkazu na internetové stránky obce. Zájemci byli vyzváni, aby se 

       přihlásili na adrese podatelna@predboj.cz s uvedením jména, adresy a e-mailové 

       adresy, na kterou mají být informace zasílány. Do konce roku se přihlásilo celkem 

       20 zájemců. 

 

23.3. byl na veřejném zasedání ZO schválen záměr vybudovat ve spolupráci s některými 

         okolními obcemi obecní policii. Jednalo se o  rozšíření líbeznické obecní policie, 

         která v té době plánovala rozšíření o další stráţníky, z nichţ jeden by byl určen 

         přímo pro obec Předboj.  

 

6.4. byla vyvěšena na úřední desce informace o vyhlášení  výběrového řízení obcí 

       Líbeznice na obsazení pracovního místa stráţník obecní policie pro území 

       Líbeznice, Bašť, Bořanovice, Předboj. 

 

21.4. bylo vydáno oznámení o výběrovém řízení na funkci ředitele budoucí MŠ 

         Předboj (viz příloha č. D11/2011) 

         Předpokládaný nezávazný nástup do funkce: 1.9.2011. 

         Kontaktní osoba: Marie Bíbrová. 

         Bylo stanoveno, ţe přihlášky musí být doručeny osobně do podatelny nebo poštou 

         doporučeně do 19.00 hod. dne 16.5.2011 na adresu OÚ Předboj.  

 

4.5.  starosta Ing. Karel Kodiš jmenoval tyto  členy konkursní komise pro výběrové 

        řízení na místo ředitele/ředitelkuy budoucí Mateřské školy Předboj : 

 Ing. Karel Kodiš – starosta, předseda komise  

 Marie Bíbrová – člen zastupitelstva  

 Mgr. Zuzana Dubinová – za Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor školství  

 Mgr. Ladislava Halvová – za Českou školní inspekci  

 Milada Flíčková  - ředitelka MŠ Harmonie, Neratovice – jako odborník v oblasti 

        státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné    

        školy nebo školského zařízení. 

 

        Funkcí tajemnice konkursní komise byla pověřena administrativní pracovnice OÚ  

        Michaela Langová. Tajemnice nebyla členem konkursní komise.  

        (viz příl. č. D12/2011) 

 

6.6. byl jmenován náhradní člen konkursní komise pro výběrové řízení na místo 

       ředitele/ředitelky budoucí MŠ Předboj. Stal se jím místostarosta Mgr. Radek 

       Soběslavský, který nahradil ve funkci člena komise  Ing. Karla Kodiše, který ze 

       závaţných důvodů nemohl svou funkci nadále vykonávat.  

       Současně bylo stanoveno, ţe funkci tajemníka konkursní komise bude vykonávat  

       Ivana Stejskalová, účetní OÚ  Předboj. Nahradila v této funkci  Michaelu 

       Langovou, která v době zasedání komise čerpala  řádnou dovolenou. 

       (viz příl. č. D13/2011) 

 

1.6. Na veřejném zasedání ZO bylo m.j. jednohlasně odsouhlaseno uzavření 

       smlouvy s obcí Líbeznice o vyuţití sluţeb obecní policie.  

mailto:podatelna@predboj.cz
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       Cituji ze zápisu ze 4. zasedání ZO: 

       „Smlouva vychází ze záměru schváleného na  zasedání zastupitelstva a 

       představuje konkrétní návrh spolupráce s obcí Líbeznice: 

 sluţby budou poskytnuty v plném rozsahu vymezeném zákonem o obecní 

policii 

 rozsah sluţeb 25 hodin týdně obecně, min. 10 hodin pochůzky 

 Předboj poskytne zázemí a prezentaci (web a obecní zpravodaj) 

 policie bude podávat měsíčně zprávy o své činnosti 

 smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou 

       Ekonomicky je návrh smlouvy srovnatelný s jinými obdobnými návrhy 

       uzavíranými mezi jinými obcemi na území ČR. 

       Návrh znamená pro rok 2011, měsíce červen aţ prosinec, náklady v předpokládané 

       výši 385.560,- Kč, pro rok 2012 a následující pak 439.500,- Kč. Vyšší náklady 

       v letošním roce jsou způsobeny nutností jednorázových vstupních investic  

       (vyškolení a výstroj nového stráţníka, podíl na dovybavení technikou – motocykl).“ 

       (viz téţ zápis ze zasedání ZO č. 4 -  příl. D2/2011) 

 

       Na tomto zasedání ZO byla schválena také nová vyhláška o místních poplatcích č. 

       1/2011, která nahradila vyhl. č. 1/2010 z prosince 2010. Vyhláška se týkala 

        především zvýšení poplatku ze psů na 200,- Kč místo původních 100,- Kč/rok. Ke 

        zvýšení poplatku bylo přistoupeno z důvodu instalace košů na psí exkrementy, 

        neboť poplatky jsou určeny ke krytí finančních nákladů v souvislosti s touto 

        sluţbou. 

        Důvodem ke  změně vyhlášky byla  skutečnost, ţe původní vyhláška byla 

        shledána dozorovým orgánem (Ministerstvo vnitra ČR) jako formálně vadná. 

        Vyhláška byla ve spolupráci s dozorovým orgánem opravena a v příloze č. 1 byly 

        vymezeny lokality tzv. veřejných prostranství. Návrh nové vyhlášky byl 

        jednohlasně  schválen. 

 

16.6. V areálu Yard Resortu „Na sýpce“ se konala slavnostní přísaha 3 nových stráţníků  

        Obecní policie Líbeznice. Akce se zúčastnili kromě starosty Líbeznic Mgr. Martina 

        Kupky, také starosta obce Předboj Ing. Karel Kodiš, starostka Baště Ing. Iva 

        Cucová a jako host se této akce zúčastnila také starostka Zdib MUDr. Markéta 

        Hellerová.  

        Cituji ze zprávy uveřejněné v Líbeznickém zpravodaji: „Za zvuku 

        české státní  hymny, pod prapory všech zúčastněných obcí a vlajky České 

        republiky sloţili stráţníci slib, v němţ se zavazují nejen ctít zákony a vystupovat 

        nestranně, ale respektovat také etický kodex stráţníka obecní policie.“  

        Stráţníkem pro obec Předboj se stal Jiří Srba, stráţníkem pro Bašť je Martin 

        Zachata.  

        

        Velitelem obecní policie v Líbeznicích je Rudolf Sedlák, okrskářem  pro obce 

        Líbeznice a Bořanovice je Jan Hunčovský (viz téţ příl.č.D14/2011-Líbeznický 

        zpravodaj).  

 

30.6. Paní Mgr. Šárka Medová byla jmenována ředitelkou  MŠ v Předboji. Byla 

         vybrána ve výběrovém řízení ze dvou uchazeček. Třetí zájemkyně nesplňovala 

         poţadované podmínky.  
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V roce 2011 byly vytištěny pohlednice obce Předboj. Jejich zhotovení zajistila firma    

PR Print s.r.o. Jednalo se o celkem 3 druhy pohlednic: 

1. Letecký snímek obce z r. 2010 

2. Rybník Velký  

3. Letecký snímek obce z r. 2010 doplněný fotografií rybníka Velký a fotografiemi 

kapličky a zvoničky 

       (Pohlednice – viz příloha č. D15 a 16/2011) 

 

 

 

Ankety 

 

Dvě ankety z červnového vydání Předbojských zpráv: 

 

1/ Mléko do domu 
    Obecní úřad nabídl zapojení obce do rozvozové trasy „Mléko z farmy“. 

    Jedná se o projekt dvou farmářů, kteří nabízejí rozvoz čerstvého mléka a mléčných 

    výrobků. Občané měli zvolit jednu z těcho moţností : 

 Ano, měl bych zájem 

 Ne, nemám zájem  

 

2/ Odzvoníme amplionům? 
     Tato anketa byla reakcí na mnoţství kritických hlasů z řad občanů, kteří si stěţovali, 

     ţe obecní rozhlas je v některých místech špatně slyšet. Některým občanům naopak 

     začala vadit hlučnost rozhlasu.  

     Občané byli vyzváni k vyplnění názvu ulice, 

     kde bydlí a k odpovědi na tři otázky: 

     Amplion:  Zrušte 

                      Přesměrujte 

                      Nechte tak jak je   

 
Výsledky anket: 
Mléko z farmy – odevzdáno 30 anketních lístků 

                            25 pro – 5 proti  

Pojízdná prodejna začala do obce zajíţdět 23.7. viz „Sluţby“ (Str. 18) 

 

Zachování obecního rozhlasu – odevzdáno 28 anketních lístků 

                                                   19 pro – 9 proti         

 
 

Veřejná zasedání zastupitelstva obce  

 
V roce 2011 se konalo celkem  6  veřejných zasedání zastupitelstva obce. Nové 

zastupitelstvo  začalo číslovat zápisy ze zasedání  pořadovými čísly a to od počátku 

svého působení, tedy od 15.11.2010, kdy se uskutečnilo první, ustavující zasedání 

nového ZO. V r. 2010 se uskutečnily celkem 2 zasedání, coţ znamená, ţe první zasedání 

ZO v r. 2011 má č. 3. 
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Zasedání  ZO č.  Datum konání  Příloha č.  

3 23.3.2011 D1/2011 

4 1.6.2011 D2/2011 

5 27.6.2011 D3/2011 

6 21.9.2011 D4/2011 

7 30.11.2011 D5/2011 

8 19.12.2011 D6/2011 

 

Ze všech zasedání byl pořízen zápis a zvukově obrazový záznam. Obojí bylo umístěno 

na  webové stránky obce.  

 

   

Místní poplatky 

 
V lednu byly stanoveny místní poplatky pro rok 2011 takto: 

 

Svoz komunálního odpadu:     1x za týden ……. 1600,- Kč 

                                                  1x za 14 dní …… 1200,- Kč 

                                                  1x za měsíc …….   700,- Kč 

                                                  Jednorázové …....     60,- Kč 

 

Jednorázovou známku si mohli koupit pouze občané zdrţující se v obci  sezónně.  

Velikost nádob na odpad - 120 l.  

 

 

Bioodpad:  svoz 1x za 14 dní 

                   Nádoba 120 l – 491,- Kč/rok 

                   Nádoba 240 l – 744,- Kč/rok  

 

Ceny se rozumí včetně DPH a zahrnují pronájem nádoby, svoz odpadu a vyuţití na 

kompostárně. 

 

 

Poplatky za psa:      Kč 200,-/rok za kaţdého psa  

                                 (částka byla navýšena z původních 100,- Kč/rok  v souvislosti s 

                                 instalací košů na psí exkrementy 

 

Vodné v  r. 2011:     Kč/m3   40,40 bez DPH      Kč/m3   44.44 vč. DPH 

                           (= ceny platné od 1.1. do 31.12.2011) 

                           

Poplatky za popelnice a za psy byly vybírány na OÚ od 10. do 31.1.2011. Při zaplacení 

poplatku za popelnice dostali občané barevné nálepky na popelnice. Do 31.1. vyváţela 

firma A.S.A. s.r.o. popelnice se starými nálepkami.  
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Poplatky za kanalizaci:     Leden 2011:                   1.150,- Kč osoba/rok vč. DPH 

                                           Únor – prosinec 2011:   1.490,- Kč osoba/rok vč. DPH 

                                           (bylo zrušeno dotování ze strany obce) 

 

Požární ochrana:   Byla v platnosti  smlouva s Jednotkou dobrovolných hasičů města 

                                Neratovice. Celkové náklady obce za poţární ochranu činily 

                                20.000,- Kč. 

                                                   

 

 

Vybavenost obce  
 

Vodovod 

Provozovatelem vodovodu jsou Středočeské vodárny a.s., Kladno, člen skupiny Veolia 

voda, která  vlastní od r. 2009 také celý vodovodní řad obce.   

 

Kanalizace 

Vlastníkem ČOV a tlakové splaškové kanalizace  je obec Předboj.  

Provozovatelem kanalizace a ČOV  je firma STAVOKOMPLET, spol. s r.o., Královická 

251, 250 01 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav, s kterou byla  uzavřena dne 1.12.2009 

smlouva o provozování. 

 

 

Likvidace odpadů 

 

Komunální odpad 
Sběr domovního odpadu prováděla, tak jako v minulých letech, firma A.S.A. spol. s r.o. 

Jako obvykle bylo moţné zvolit si  četnost vyváţení, a sice odvoz 1x za týden, 1x za 14 

dní nebo 1x za měsíc. S kaţdou domácností byla uzavřena smlouva a po  zaplacení 

poplatku na OÚ obdrţel kaţdý uţivatel kopii "Smlouvy o uţívání systému za 

shromaţďování, sběr, přepravu, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, 

vznikajících na území obce Předboj" a nálepku na popelnici. Nálepky se liší barvou dle 

četnosti vyváţení.  

Modrá barva - svoz 1x týdně 

Zelená barva - svoz 1x za 14 dní 

Fialová barva - svoz 1x za měsíc 

Svoz komunálního odpadu se uskutečňuje pravidelně kaţdé úterý, většinou v 

odpoledních nebo večerních hodinách.  

 

Bioodpad 
Vzhledem k tomu, ţe  se tato nová sluţba v r. 2010 osvědčila a byl o ni zájem, 

pokračoval svoz  bioodpadu také v r. 2011. Cenové podmínky zůstaly stejné jako v r. 

2010. 

K odběru této sluţby bylo v r. 2011 přihlášeno celkem 37 uţivatelů. 

Nádoba 240 l – 25 uţivatelů 

Nádoba 120 l – 12 uţivatelů  



13 

 

Kontejnery na tříděný odpad 
Ke třem stanovištím kontejnerů na tříděný odpad v ulicích Pod Hřištěm, Zvonková a Ke 

Tvrzi přibylo čtvrté stanoviště v ulici Východní Stráň. V červnu zde bylo nově umístěno 

po jednom kontejneru na  plast, papír, nápojové kartony, bílé a barevné sklo.  

Kontejnery na plast a papír byly v r. 2011 vyváţeny pravidelně 1x týdně, odvoz 

kontejnerů na nápojové kartony a sklo se objednával po naplnění kontejnerů.  

 

Velkoobjemový kontejner 
byl přistaven celkem 4x stejným způsobem jako v minulých letech. Kontejner byl 

přistaven vţdy na 3 dny. Po naplnění byl následující den odvezen a byl přistaven další, 

prázdný kontejner, který byl odvezen 3. den.  

Termíny přistavení: 

23.2. - 25.2.2011 

25.5. - 27.5.2011 

14.9. - 16.9.2011 

21.12. - 23.12.2011 

 

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 
Nově bylo moţné odevzdat do nebezpečného odpadu i pneumatiky (osobní do velikosti 

Avia a bez disků). 

Termíny příjezdu aut firmy A.S.A., s.r.o.: 

5.3.2011        9.00 – 9.20 hod. v ulici Na Vršku  

17.9.2011      9.00 – 9.20 hod. v ulici Na Vršku 

 

Koše na psí exkrementy 
V obci je  8 košů na psí exkrementy, instalovaných v r. 2010. Jejich stanoviště zůstala 

stejná jako v r. 2010.  Svoz  probíhal jedenkrát za 14 dnů. Současně s vyprázdněním 

košů jsou doplňovány papírové sáčky.  

 

 

Výsledky třídění odpadu 

 
Obec Předboj obdrţela od společnosti EKO-KOM, a.s. Osvědčení o úspoře emisí v r. 

2010.  Osvědčení bylo vystaveno dne 10.6.2011. 

Úspora, kterou obec dosáhla, představuje: 

Emise CO2 ekv.:  28,077 tun 

Úspsora energie:  709 776 MJ 

(Osvědčení viz příl. D18/2011) 

Obec Předboj je společně s dalšími obcemi a městy zapojena také do projektu 

Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“. V kategorii obcí od 500 do 1999 obyvatel 

bylo na konci hodnoceného období  přihlášeno celkem  388 obcí. Hodnoceným 

obdobím je vţdy 1 rok, konkrétně 4. čtvrtletí jednoho roku  aţ 3. čtvrtletí dalšího roku. 

Obec Předboj se v období  4. čtvrtletí 2010 aţ 3. čtvrtletí 2011 umístila takto: 

 

4. čtvrtletí   2010         34. místo         142 bodů 

1. čtvrtletí   2011         10. místo         144 bodů 

2. čtvrtletí   2011         44. místo         141 bodů 

3. čtvrtletí   2011         11. místo          248 bodů 
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Na  konci hodnoceného období se obec Předboj umístila na 10 místě s  675 body.   

 

Podkladem pro hodnocení jsou čtvrtletní výkazy obcí podávané prostřednictvím 

společnosti EKO-KOM a.s., která zajišťuje ve spolupráci s dalšími společnostmi 

nakládajícími s odpady obcí následnou vyuţitelnost tříděných odpadů. 

 

 

 

Schválený rozpočet na rok 2011 

 
Příjmy :              13,420.000,- Kč  

Výdaje :             13,420.000,- Kč 

(příl. D26/2011 rozpočet 2011 a D27/2011 rozpočtový výhled 2011- 2014) 

 

 

Plnění rozpočtu roku 2011 

 
Příjmy:                                    Schválený rozpočet             Plnění  
Daň. Příjmy                                  3,975.000,00               4,304.760,00 

Nedaňové příjmy                             680.000,00                  703,730,00 

Kapitálové příjmy                         1.860.000,00                  445.370,00 

Přijaté dotace                                               0,00                  156.030,00 

Příjmy celkem                              6,515.000,00               5,609.890,00 

 

 

Výdaje:        
Běţné výdaje                                  4,370.000,00              4,769.700,00  

Kapitálové výdaje                           9,050.000,00              5,808.430,00 

Výdaje celkem                             13, 420.000,00           10.578.140,00 

 

Saldo příjmy-výdaje                   - 6,905.000,,00            - 4.968.250,00 

Prostředky z minulých let            6,905.000,00               4.968.250,00 

Financování celkem                   + 6,905.000,00             - 4.968.250,00 
 

Vysvětlení k jednotlivým poloţkám plnění rozpočtu viz příloha č. D28/2011 (Závěrečný 

účet obce Předboj za rok 2011).   

 

Různé:  

 
Ve své činnosti pokračoval aţ do června  Dětský klub Sluníčko. Výtvarné dílničky se 

konaly v zasedací místnosti OÚ vţdy kaţdé pondělí od 16.00 hod. (Plakátky s 

konkrétním programem na jednotlivé měsíce viz příl. D19 - 24/2011). V červnu ohlásil 

klub Sluníčko na červenec a srpen prázdniny. Po prázdninách však klub Sluníčko svou 

činnost jiţ neobnovil a výtvarné dílničky skončily. Důvodem byl malý zájem dětí a 

jejich rodičů o tyto akce.  
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2.4. - konal se jarně-letní bazárek dětského ošacení. Zájem byl jiţ tradičně velký. 

         Prodávající měli moţnost věnovat neprodané dětské ošacení Dětskému centru při 

         Thomayerově nemocnici v Praze, kam byly následně předány dvě velké krabice 

         těchto věcí. Od dětí a zaměstnanců Dětského centra přišlo poděkování za 

         věnované věci 

         Plakát viz příl. D29/2011 

 

5.4. - v ulici Na Vršku se konal prodej ovocných a okrasných stromků k jarní výsadbě.  

         Jednalo se o akci firmy JUKKA, s.r.o., Šlerkova 313, Kunovice. 

 

13.4.- v ulici Na Vršku se uskutečnil prodej kuřic a kohoutů z drůbeţárny Hořešovice. 

         Cena kuřic 115-140,- Kč/kus (dle stáří) 

         Cena krmné směsi KZK  130,- Kč/10 kg   

 

16.4. - v zasedací místnosti OÚ se konal 2. ročník výroby velikonočních věnců na 

           dveře. Zúčastnilo se celkem 9 ţen. Instruktáţ vedla, tak jako loni, paní Iva 

           Hájková z Předboje.  

 

18.5. - u OÚ se uskutečnilo povinné očkování psů, koček a dalších masoţravých, doma 

           chovaných zvířat proti vzteklině. 

 

22.5. - konal se 3. Předbojský blešák na víceúčelovém asfaltovém hřišti od 9.00 do 

          12.00 hod. Kaţdý, kdo nakoupil za více jak 50,- Kč dostal poukázku na guláš v 

          restauraci Na Hřišti. Organizátorky blešáku:  La&La (Langová, Laube). 

          Plakát viz příl. D30/2011 

 

29.5. -Yard Resort pořádal v areálu statku dětský den. Partnery akce byli: Obec Předboj, 

           TJ Sokol Předboj, Renova PV, Roland lešení a Ing. Jitka Loucká (Allianz). Více 

           viz „Aktivity na statku“ (Str. 46) 

           Přílohy: plakát D33/2011 

                         program dětského dne s plánkem statku D 34/2011 

                         básnička k dětskému dni, kterou sloţilo několik maminek  a kterou 

                         přednesly děti do obecního rozhlasu za  pomoci Radia Dechovka 

                         D39/2011 

 

2.6. - v ulici Pod Hřištěm a Na Jaroši při vjezdu do obytné zóny se konala dětská 

         dopravní akce „Bezpečně v naší obytné zóně“. Při akci pomáhali dětem obecní 

         stráţníci z Líbeznic a policisté z Odoleny Vody, kteří zastavovali auta a 

         kontrolovali způsobilost řidičů k řízení.  

         Děti se pak ptaly řidičů jakou rychlostí se má jezdit v obytné zóně. Za správnou 

         odpověď obdrţeli řidiči jablko, za špatnou odpověď dostali kyselý citron. Poměr 

         mezi správnými a špatnými odpověďmi byl zhruba 50 : 50.  

         Plakátek viz příl. D31/2011  

 

29.6. - Yard Resort pořádal akci „Hurááá prázdniny“ na statku v Předboji . Více viz 

          „Aktivity  na statku“ (Str. 48) 

            Pozvánka viz příl. D35/2011 
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Červenec – byla vyhlášena fotografická soutěţ pro občany Předboje na téma: Co se mi 

                    v naší obci líbí a nelíbí. Soutěţ byla rozdělena do dvou kategorií: do 18 a 

                    od 18 let. Začátek soutěţe: červenec 2011, konec soutěţe: říjen 2011. Bylo 

                    určeno, ţe fotografie bude hodnotit jednak veřejnost a jednak vícečlenná 

                    porota. Pro vítěze byla připravena věcná cena. 

                    Výsledek soutěţe: přihlásila se pouze Kateřina Kovačová (nar. 1997). Její 

                    soutěţní fotografie viz fotodokumentace ke kronice. 

                    Příloha: Plakátek  informující o akci - D32/2011 

 

6.8. - bylo otevřeno nové dětské hřiště na konci ulice Spojovací. Byly sem  přemístěny 

         hrací prvky z bývalého dětského hřiště za budovou OÚ. Toto hřiště muselo 

         ustoupit  výstavbě nové MŠ. Otevření nového hřiště předcházely dvě brigády 

         rodičů, které se konaly 16. a 23.7. Osloveno bylo asi 40 rodičů, dostavilo se kolem 

         20 rodičů. Brigády se zúčastnil také starosta obce Ing. Kodiš s prvním 

         místostarostou Mgr. Soběslavským.  Otevření hřiště bylo zahájeno vyvěšením 

         praporku na šplhací věţ a krátkým proslovem starosty. Všechny přítomné děti 

         dostaly pitíčka a  náramky z bonbonů  a mohly  pomalovat barvami vstupní 

         branku na hřiště. 

 

31.8. - v areálu Yard Resortu „Na sýpce“ se konala akce pro seniory nazvaná 

          „Vzpomínky nám zůstanou“ - více viz „Aktivity na statku“ (Str. 49). 

           Přílohy: - plakát informující o akci  D36/2011 

                         - fotografie Vladimíra Hrona a Aleše Cibulky s věnováním D37/2011 

  
3.9. - v Yard Resortu se konal sportovní den pro děti a rodiče z Předboje a okolí 

         nazvaný „Zvesela  do školy“ - více viz „Aktivity na statku“ (Str. 49).  

         Plakát viz příl. D38/2011 

 

3.9. - na nově vzniklém dětském hřišti v ulici Spojovací bylo vysázeno 99 keříků 

         tavolníku japonského, které by měly vytvořit ţivý plot okolo hřiště. 

         Výsadbu organizoval OÚ a vyzval ke spolupráci také rodiče a děti. Celé akce se 

         zúčastnilo kolem 20 rodičů i občanů, kteří nemají malé děti. Akce se zúčastnil také 

         starosta Ing. Kodiš a první místostarosta Mgr. Soběslavský.  

         Příloha: D17/2011 – pozvánka na akci 

         
11.9. - konal se 4. Předbojský blešák na víceúčelovém hřišti. Pro prodávající byla ráno 

           připravena, jako vţdy, ranní káva. U vchodu na hřiště bylo vymezené místo pro 

           hračky, sportovní potřeby, kníţky apod. (nové i  pouţité) určené  pro děti do 

           nové MŠ v Předboji.  (Plakát viz příl. D40/2011) 

 

29.9. - konal se zápis do nově postavené MŠ – více viz „Školství“  (Str. 54) 

           Příloha D42/2011: oznámení o konání zápisu a kritéria k přijímání dětí do MŠ 

           Předboj  

           
30.9. -  Slavnostní otevření MŠ Předboj – více viz „Školství“  (Str. 54) 

 

1.10. - ve společenské místnosti OÚ se konal podzimně-zimní bazárek dětského 

           oblečení – v pořadí jiţ čtvrtý. Část neprodaných věcí věnovaly maminky 
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           Dětskému centru při Thomayerově nemocnici v Praze Krči. 

           Plakát viz příl. D41/2011  

 

21.11. - konalo se vítání občánků v kavárně Yard Resortu – více viz „Obyvatelstvo“ 

             (Str. 35). 

             Přílohy: Pamětní arch se jmény dětí -  D43/2011 

                           Vzor pamětního listu - D44/2011                

 

Koncem listopadu byla ozdobena thúje před obecním úřadem vánočními světélky. 

Vánoční výzdoba nad silnicí u OÚ byla opravena a byla na ni umístěna nová vánoční 

světélka místo původních ţárovek.  

 

Začátkem prosince se objevily na internetu a v tisku informace o tom, ţe v Předboji je 

na prodej luxusní sídlo za astronomickou částku 100 mil. Kč. 

Jednalo se o rezidenci s č.p. 157 v majetku manţelů Podrabských, která stojí na 

pozemku o rozloze téměř 45.000 m2. Jak informoval bulvární tisk, právník a zámoţný 

byznysmen Alexander Podrabský, který honosné sídlo vybudoval byl majitelem obch. 

domu Bílá Labuť a řady dalších výnosných nemovitostí po celé Praze. Zemřel náhle v 

září 2011, nedlouho po svých 60. narozeninách. (viz příl. V12/2011 a V13/2011 – 

výstřiţky  z deníku  Aha! z 8. a 9.12.) 

Jak uváděl tisk i informace  na internetu, byla  rezidence  vybudována podle návrhu 

argentinských architektů Juana Alvareze a Alberta Gonzalese ve stylu argentinských 

venkovských sídel.  

 

 

Pošta a telefon 

 

Adresa pošty příslušné pro obec Předboj je: Lipová 75, Kojetice u Prahy.  

PSČ  250 72 

 

Otvírací doba v r. 2011: 

Po:   08:00 - 11:30,   14:00 - 16:00 

Út:   08:00 - 11:30,   14:00 - 16:00 

St:    08:00 - 11:30,   14:00 - 17:00 

Čt:    08:00 - 11:30,   14:00 - 16:00 

Pá:    08:00 - 11:30,   14:00 - 16:00 

 

Telefon - telefonní čísla pevných linek začínají  číslem 315 a jsou devítimístná.  

V Předboji v ulici Na Vršku je  telefonní automat společnosti Telefónica O2 a poštovní 

schránka České pošty. 

 

Internet – asi většina  uţivatelů v obci vyuţívá připojení přes O2, ať jiţ společně s 

přímou linkou nebo samostatně. Připojení k internetu nabízejí také různé firmy, např. 

firma Sky Soft a je  moţné připojit se téţ přes  mobilní operátory. 
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Denní tisk 

 

Denní tisk a časopisy je moţno zakoupit v místním obchodě se smíšeným zboţím 

„Potraviny Předboj“ nebo je moţné vyuţít předplatného novin a časopisů. Noviny jsou  

dodávány do schránek kaţdý den vţdy mezi 7. a 9. hodinou. Sluţbu zajišťuje firma 

Mediaservis s.r.o.   

 

Sluţby 

 
 V obci je od roku 2007  otevřeno kadeřnictví Jany Kršmaru. Kadeřnictví je 

určeno pro ţeny, muţe i děti. 

            Otvírací hodiny kadeřnictví: Po aţ Pá   8.00 aţ 18.00 hod., So 8.00 aţ 12.00 hod.  

 

 Do obce zajíţdělo v průběhu roku  jedenkrát za 14 dní auto společnosti Family 

Frost – rozvoz zmrzliny, hotových jídel a jiných mraţených výrobků. Auto jiţ 

nepouţívá znělku jako v minulosti, případný nákup je moţno telefonicky 

objednat. 

 

 Obecní úřad zajistil sluţbu pedikérky v budově OÚ. Bylo moţné se objednat na 

OÚ telefonicky, osobně nebo e-mailem. Sluţbu zajišťovala pedikérka paní 

Radka Svítková z Kralup n.Vltavou. Bylo dohodnuto, ţe pedikérka bude 

dojíţdět do obce vţdy 1x za měsíc s tím, ţe v případě většího zájmu budou 

dohodnuty další termíny. 

            Tato sluţba se uskutečnila v termínech: 

            15.4.,  20.5.,  24.6.,  

            V červenci  odešla  pedikérka na mateřskou dovolenou a  tato sluţba byla na čas 

            přerušena. Od  října však paní pedikérka začala opět 1x měsíčně dojíţdět do 

            Předboje  a své sluţby ještě rozšířila o různé druhy masáţí (seznam a ceny viz 

            příl. č. D45/2011). 

            Do konce roku přijela ještě 3x, a sice:  18.10., 15.11. a 13.12. 

             

 Na základě výsledků ankety byla od soboty 23.7. zřízena v Předboji u obecního 

úřadu nová zastávka  pojízdné prodejny mléčných výrobků  „Mléko z farmy“. 

Prodejna přijíţděla vţdy kaţdou sobotu v 8.00 hod. a prodávaly se zde různé 

mléčné výrobky, jako: mléko, jogurty, sýry, tvarohy apod.  

 

 OÚ nabízel v r. 2011 základní údrţbu soukromých pozemků spočívající v sekání 

trávy za 1,35 Kč/m2 těm majitelům, kteří si ho nezajistili sami a nesplnili tak  

svoji zákonnou povinnost. 

 Začátkem října dostali občané do schránek nabídku na rozvoz masa aţ domů.  

            Jednalo se o maso za velmi výhodné ceny k dodání do druhého dne. Maso bylo 

            moţné objednat e-mailem nebo telefonicky. Sluţbu nabízel pan Petr Mašek, 

            obyvatel  Předboje, který provozuje řeznictví  v Praze. (Leták viz příl.D46/2011) 

 

 Téměř současně začala do obce zajíţdět pojízdná prodejna firmy Vladimír 

Goldšmíd – řeznictví a uzenářství z Čečelic v okr. Mělník.  

            Poprvé přijela 13. října a přijíţděla pak kaţdý čtvrtek ve 12.30 hod. 
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 V polovině října  byl v obci otevřen nový kosmetický salon. Salon provozuje 

paní Iva Novotná  ve svém rodinném domě v ulici U Prutníku 258. Leták, který  

            dostali občané do schánek sliboval při první návštěvě kaţdé klientky jako  

            dáreček zdarma mikromasáţ očního okolí. (Leták viz příl. D47/2011) 

 

 Další nové kosmetické studio otevřela  koncem října v ulici Zahradní 160 paní 

Elena Robinson. Občané byli informováni rovněţ letákem, který sliboval uvítací 

přípitek a 20% slevu na první ošetření. (Leták viz příl. D48/2011) 

 

 Na obecních webových stránkách byly uvedeny kontakty na dvě kominické 

firmy, které kromě vymetání komínů provádějí také kontrolu spalinových cest, 

která musí být dle nařízení vlády z ledna  2011 prováděna jedenkrát ročně: 

            1/ Vladislav Mařík, Líbeznice, Pakoměřická 77 

            2/ TTBaran – kominictví, Ţelezný Brod, Příčná  333  

                 

 

Příslušnost ke kostelu:  
 

Kostel sv. Víta v Kojeticích je součástí Římskokatolické farnosti Neratovice, ke které 

kromě Neratovic a Kojetic patří téţ obce  Libiš, Obříství, Chlumín, Zálezlice, Hostín u 

Vojkovic, Vojkovice, Předboj a Zlonín. Římskokatolická farnost Neratovice je součástí 

praţské arcidiecéze.  V r. 2011 byla po dlouhé době obsazena kojetická fara. Farář zde 

sice trvale nebydlí, ale faru na rozdíl od minulých let  vyuţívá. Např. jako zázemí pro 

různé akce apod. Farář p. Benedikt Hudema slouţí mše v Kojeticích kaţdou středu od 

16.00 hod. V ostatní dny slouţí mše v kostelích v okolních vesnicích, hlavně v 

Neratovicích.   

 

 

Pohřebnictví 
 

Spádový hřbitov je v Kojeticích. Občané Předboje zde měli v r. 2011 pronajato 44 

hrobových míst, za které zaplatila obec Předboj obci Kojetice příspěvek ve výši  

13.152,- Kč. Někteří občané obce Předboj mají pronajatá hrobová místa na hřbitově v 

Líbeznicích. 

 

Od května 2011 pokračovaly práce na opravě márnice na hřbitově v Kojeticích. Práce 

prováděl na své náklady pan Karel Jelínek z Předboje. Márnice pochází z r. 1865 a 

dlouhá desetiletí chátrala a téměř se rozpadla. S opravou  se započalo jiţ v září  2010. 

Dle informace na webových stránkách obce Kojetice zajišťoval pan Jelínek  kromě 

staveních prací také úpravu vnitřních prostor, opravu kříţku před budovou a opravu 

přístupové cesty ke kapli.  

 

1.10. byl objekt za hojné účasti veřejnosti slavnostně vysvěcen na kapli sv. Václava. 

Vnitřní prostory byly vybaveny tak, aby kaple mohla v budoucnu slouţit k malým 

smutečním obřadům.  
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Vzhled obce  
 

 

Nová výstavba 

 
Nová výstavba se v r. 2011 poněkud zpomalila.   

 

Lokalita  Pod Kapličkou: nebyly postaveny ţádné nové domy, přestoţe u vjezdu do 

této lokality byly nově umístěny informační tabule nabízející parcely k prodeji.   

 

Lokalita Východní Stráň: pokračovaly práce na rozestavěných domech. Nově byl 

postaven 1 dům. 

 

Lokalita U Prutníku:  přibylo několik nových domů.  

 

Lokalita Západní Stráň (Nová Čtvrť–Central Group): V této lokalitě bylo postaveno 

v r. 2011 nejvíce nových domů. 

 

1 nový dům byl postaven ve staré zástavbě za Restaurací U Svobodů, dva domy ve staré 

zástavbě byly přestavěny, čp. 47 v ulici Nad Potokem a čp. 97 v ulici Nová. 

 

Celkem bylo v r. 2011 přiděleno 22 nových čísel popisných. 

 

V červnu zahájila firma Yard Resort výstavbu prvních 3 domů rezidenčního souboru 

Jiţní Stráň. Do konce roku nebyly však domy dokončeny.  

Developerský projekt zahrnuje výstavbu celkem 16 rodinných domů. 

Architekti projektu: Architektonická společnost Cigler Marani Architects. 

Byly navrţeny tři typy rodinných vil a jeden atypický dům.  

 

Plánuje se výstavba v nové lokalitě  U Remízu, která by měla navazovat na lokalitu 

Západní Stráň (Central Group). Jedná se o rozsáhlý pozemek o výměře téměř 9 ha, 

který je v majetku firmy SGH, a.s. Na 6. zasedání ZO, které se konalo 21.9. byli občané 

seznámeni se z astavující studií této lokality. Studii představil její zpracovatel  arch. 

Klejma, který se zasedání ZO zúčastnil v doprovodu zástupce investora p. D´Agostina. 

Z diskuse vyplynulo, ţe zastavovací studie by měla slouţit především k regulaci 

vzhledu veřejných prostranství a do jisté míry téţ samotné výstavby. 

Na plochu určenou k výstavbě rod. domů navazuje na východní straně zastavitelná 

plocha o výměře 2,3 ha určená pro občanskou vybavenost. 

 

Na 7. zasedání ZO, které se konalo 30.11.2011, informoval starosta o navázání 

spolupráce s Ústavem urbanistiky při Fakultě architektury ČVUT a o plánované výstavě 

nejlepších studentských projektů věnovaných v rámci jejich studia obci  Předboj.  
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Investiční akce  v r. 2011  

 

V obci byla vybudována nová mateřská škola. Nové  zastupitelstvo obce, zvolené v 

říjnu r. 2010, zavrhlo původní záměr minulého ZO vybudovat MŠ v rámci 

multifunkčního domu v sousedství lokality Západní Stráň (Central Group - Nová čtvrť) 

v blízkosti rybníka Velký, na pozemku darovaném firmou Yard, a.s.. V plánu byla 

stavba  multifunkčního domu, tedy zařízení, které by kromě dvou tříd MŠ, varny pro 

MŠ s moţností vaření a vydávání jídla přes ulici pro seniory,  nabízelo také moţnost 

pronájmu obchodních prostorů. Součástí této stavby měl být  také  multifunkční sál.  

 

Pro výstavbu MŠ byl vybrán novým ZO obecní pozemek za obecním úřadem, který 

slouţil v 50. letech min.st. jako zahrada pro zemědělský dětský útulek  a kde bylo v r. 

2007 vybudováno dětské hřiště s hracími prvky. Bylo rozhodnuto najít nové místo pro 

toto dětské hřiště a uvolnit prostor pro výstavbu nové MŠ. Dětské hřiště bylo nakonec 

přemístěno do ulice Spojovací. 

 

Na výstavbu MŠ v Předboji bylo vypsáno výběrové řízení. Zadávací dokumentaci k 

výběrovému řízení si vyzvedlo celkem 12 zájemců.  Do soutěţe o veřejnou zakázku se 

však přihlásili pouze  tři zájemci. Z toho byli dva vyřazeni pro formální vady nabídek. 

Vyhodnocena byla třetí nabídka společnosti Urbio sisto, s.r.o.,  IČ 28993012, se sídlem 

Zdiby 783, okr. Praha-východ a tato společnost se stala vítězem soutěţe o veřejnou 

zakázku na výstavbu MŠ v Předboji.  

 

Nabídková cena:      4,419.829,- Kč bez DPH        5.303.795,- Kč včetně 20 % DPH 

 

Cena zahrnovala výstavbu 1. etapy MŠ a přípravu etapy druhé. Dotace pro r. 2011 na 

výstavbu první části MŠ nebyla přiznána,  ale počítá se s případnou dotací pro r. 2012 

na výstavbu druhé části MŠ. 

 

Se stavbou 1. části MŠ bylo započato v posledních dnech června.  

Stavba včetně vybavení interiérů byla dokončena na přelomu srpna a září 2011 a 8.9. 

začalo kolaudační řízení. 

 

Na veřejném zasedání ZO dne 21.9.2011 informoval starosta Ing. Karel Kodiš, ţe 

stavba je jiţ dokončena a právě probíhá kolaudační řízení. Informoval dále, ţe původně 

kalkulovaná cena nebyla překročena a poděkoval všem, kdo se na tom, ţe byla MŠ 

postavena a bude v nejbliţší době uvedena do provozu, nejvíce podílel. Poděkování 

směroval  starosta především na 1. místostarostu OÚ, který pomohl svými znalostmi v 

oblasti práva  a zastupitelky paní Bíbrovou a paní Martincovou, které pomohly 

především svými zkušenostmi a svými styky na patřičných místech. Na závěr doplnil 

pana starostu zastupitel pan Vignát-Mimochodský, který připoměl, ţe poděkování patří 

také minulému zastupitelstvu, které shromáţdilo potřebné finanční prostředky, které 

byly  vyuţity na výstavbu MŠ. 

 

Mateřská škola byla slavnostně otevřena  30.9.2011. (dále viz „Školství“ str. 54) 

 

Skutečné náklady na výstavbu MŠ činily 5,961.049,20 Kč.      
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Obchod 

 
V provozu je  nadále obchod s názvem Potraviny Předboj. Obchod je stále na stejném 

místě v budově obecního úřadu v ulici Hlavní 18. Obchod provozují od r. 2008 manţelé 

Libor Uliáš a  Luyen Thi Thu Hang. Sortiment zůstává stále stejný. Prodávají se zde 

potraviny a smíšené zboţí.  

 

Otvírací hodiny obchodu: 

Po aţ Pá   7.00 - 18.00 hod. 

So a Ne    8.00 - 14.00 hod. 

 

Ceny v r. 2011: 

Chleba, housky a rohlíky se prodávaly počátkem r. 2011 za stejné ceny jako v r. 2010. 

Od 9.3. byly ceny zvýšeny vzhledem k situaci na trhu takto: 

Chleba Odkolek 1200 g  -  28,90 Kč/ks 

Housky a rohlíky            -     2,50 Kč/ks 

 

 

 

Pohostinská  zařízení 
 
V obci jsou  dvě pohostinská zařízení“:  Restaurace U Svobodů a Restaurace Na Hřišti. 

 

Restaurace U Svobodů 

Majitelé: Tomáš a Jana Svobodovi 

Provozovatel: Firma LP Milk s.r.o., která restauraci dále pronajímá.  

                       Od 19.4.2010 do 31.5.2011 provozoval restauraci pan Tomáš Svoboda  

                       Od 1.6. se stali novými  nájemci restaurace p. Karel Fofonka a p. Aleš 

                       Bleha 

 

Otvírací hodiny:  Po     11.00 – 22.00 hod.  

                            Út     11.00 – 22.00 hod.  

                            St      11.00 – 22.00 hod.  

                            Čt      11.00 – 22.00 hod. 

                            Pá      11.00 – 23.00 hod.  

                            So      11.00 – 23.00 hod.  

                            Ne      11.00 – 20.00 hod.  

 

Ceny piva, několika nealkoholických nápojů a kávy v r. 2011: 

Pivo Gambrinus 10°        0,5 l  -  21,- Kč 

                                         0,3 l  -  15,- Kč 

Pivo Gambrinus 11°         0,5 l  -  23,- Kč 

                                          0,3 l  -  17,- Kč          

 

Plzeňský Prazdroj (láhev) 0,5 l  -  30,- Kč 

Rajec stolní voda 0,33 l                 15,- Kč 

Kofola točená 0,4 l                        20,- Kč 
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RC Cola láhev 0,3 l                       25,- Kč 

Káva turecká                                  20,- Kč 

Espresso                                         30,- Kč 

 

V letních měsících nabízí restaurace příjemné venkovní posezení v zahrádce se 

slunečníky. 

V restauraci jsou často pořádány svatební hostiny a různé rodinné i firemní oslavy. 

Konají se zde i taneční zábavy a jiné akce.   

 

Akce pořádané restaurací v roce 2011: 
 

12.3. - Odpoledne na téma JV Asie. Bylo moţné prohlédnout si fotografie z Malajsie, 

           Bruneje, Indonésie a Singapuru a  popovídat si o nich s Hanou Svobodovou, 

           dcerou  majitelů restaurace, a v neposlední řadě ochutnat asijské speciality.  

           (plakát viz příl. D49/2011) 

           Bc. Hana Svobodová se na katedře Ekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze 

           zabývá mořskými ţelvami a příčinami jejich ohroţení. 

 

19.3. - Taneční zábava – vstupné 70,- Kč (plakát viz příl. D50/2011) 

 

20.5. - Taneční zábava s ţivou muzikou – vstupné 70,- Kč (plakát viz příl. D51/2011) 

 

31.12. - Silvestr 2011 u Svobodů – vstupné 430,- Kč (plakát viz příl. D52/2011) 

              Program večera: - ţivá hudba 

                                            talentmania (zajímavé ceny) 

                                            ohňostroj 

                                            půlnoční přípitek 

                                            novoroční čočková polévka a řada pochoutek k jídlu během 

                                            celého večera formou rautu       

    

Restaurace Na Hřišti 
Majitelem  restaurace  je TJ Sokol Předboj. Ještě počátkem roku měla restauraci v 

pronájmu  paní Jaroslava Zemanová. 21.2. vypsala Tělovýchovná jednota Sokol Předboj 

výběrové řízení na pronájem nebytových prostor „Restaurace Na Hřišti“ - více viz 

„Spolky“ (Str. 37).  

Vítězem výběrového řízení se stal pan Zdislav Ciolek z Odoleny Vody, který  zahájil 

činnost v Restauraci Na Hřišti v květnu 2011. 

 

V restauraci se pravidelně nevaří, k dostání jsou pouze různé chuťovky. Čepuje se zde 

pivo Holba 11° (světlé a polotmavé) a Gambrinus 10°. K dostání je zde také lahvové 

pivo Radegast Birel. 

 

Akce pořádané restaurací v roce 2011: 

 

21.1. - Country večer se skupinou Pro Radost 

           Nabídka jídel: Katův šleh a kuřecí čínská směs 

            (pozvánka – viz příl. D53/2011) 
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20.8. - Srpnová tancovačka, zvečera  soutěţ dětí v rock-and-rollu o ceny, poté diskotéka 

           pro dospělé (dJ-Q-Láďa) 

           (pozvánka – viz příl. D54/2011) 

 

15.10. - Diskotéka 90. léta (plakát – viz příl. D55/2011) 

  
3.12. - Maškarní řádění  

            Diskotéka – vstupné 60,- Kč. 

            50 % vybraného vstupného bylo určeno pro mateřskou školu v  Předboji jako 

            sponzorský dar. (plakát – viz příl. D56/2011) 

 

17.12. -  Vánoční besídka  

              Od 14 do 18 hod. besídka  pro děti.  Na  programu byly různé soutěţe o ceny a 

              dětská diskotéka.  

              Od 19 hod. besídka pro dospělé. Na programu bylo disco 80. a 90. let. 

              (plakát – viz příl. D57/2011) 

   
31.12. - Silvestr 2011 

             Diskotéka – vstupné 200,- Kč. V ceně vstupného bylo občerstvení po celý večer 

             formou švédských stolů. 50 % vstupného bylo opět určeno jako sponzorský dar 

             Mateřské škole Předboj. (Plakát – viz příl. D56/2011) 

               

Restaurace Na Hřišti  vytváří také zázemí účastníkům a divákům při různých 

sportovních a zábavních akcích konaných Sokolem Předboj. Přehled akcí Sokola 

Předboj v roce 2011 viz „Spolky“ (Str. 41). 

 

 

Přírodní poměry 

 

Rok 2011 začal přírodním úkazem, jakým je zatmění slunce.  

V úterý 4. ledna v dopoledních hodinách došlo k částečnému zatmění slunce. Šlo o 

největší částečné zatmění v České republice po 8 letech a jednalo se o nejvýraznější 

svého druhu aţ do roku 2026. Maximum zatmění nastalo v 9 hodin 25 minut, kdy měsíc 

zakryl 79,2 % slunečního průměru. V příloze kroniky je fotografie pořízená v Předboji v 

9 hodin 47 minut. 

 

Ve čtvrtek 16. června došlo k úplnému zatmění Měsíce. Jednalo se o nejdelší zatmění 

za posledních 11 let a zároveň páté nejdelší úplné zatmění Měsíce v tomto století, které 

mohl pozorovat téměř kaţdý kromě obyvatel Severní Ameriky. Úplné zatmění trvalo 

100 minut. Maximální fáze v České republice nastala ve 22.12 hod. SELČ. 

 

V sobotu 8. října došlo večer k úkazu nazvanému roj meteoritů. Po sedmi letech 

proletěli sluneční soustavou tzv. Drakonidy. Původcem byla  kometa 21P/Giacobini-

Zinner.  

 

V sobotu 10. prosince došlo, v tomto roce jiţ podruhé, k úplnému zatmění měsíce. Toto 

zatmění měsíce mohlo být však v České republice  pozorováno jen jako částečné, neboť 

téměř přesně ve chvíli, kdy  Měsíc vystupoval  nad obzor končila fáze úplného zatmění.  
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Počasí v roce 2011 

 

Hodnoty uvedené v tabulkách byly převzaty z webových stránek www.meteokojetice.cz  

a jsou výsledkem měření  amatérské meteostanice v sousedních Kojeticích. Záznamy 

byly pořízeny na přístroji značky Davis Vantage Pro2 od americké firmy Davis 

Instruments. Meteostanice je umístěna 192 m n.m. a provozovatelem je Stanislav 

Vorlíček. Čidlo teploty a vlhkosti je umístěno 2 m nad zemí a anemometr (měří směr a 

rychlost větru) je umístěn cca 10 m nad zemí.   

 

 

Leden - První dny roku 2011 byly chladné a byl sníh, který napadl koncem roku 2010. 

Po ránu mrzlo. Někdy více, někdy méně, ale ranní teploty nepřesahovaly -10 ºC. Situace 

se změnila koncem první dekády měsíce, kdy se začalo prudce oteplovat a sníh začal 

postupně tát. Občas dokonce pršelo.  

V týdnu od 10.1. se teploty postupně zvyšovaly.  

V neděli 16.1. bylo nejtepleji. Byl slunečný den a teplota vystoupala na 12 °C.  

V dalším týdnu se počasí mírně zhoršilo a přišly ranní mrazíky. 

24.1. napadlo přes noc asi 5 cm sněhu. Ranní teplota byla však jen kolem -2 °C a během 

dne se ještě oteplilo, takţe sníh z části roztál. Poslední lednový víkend přinesl opět 

citelné ochlazení. Ranní teploty klesly aţ na -10 °C.  

 

Průměry a maxima v měsíci  lednu 2011: 

Průměrná teplota 0,3 °C  

Sráţky za měsíc 17,2 mm  

Maximální teplota 11,2 °C  14.1.    14.23 hod.  

Minimální teplota  -10,7 °C  4.1.     20.35 hod.  

Průměrná denní maximální teplota  2,6 °C  

Průměrná denní minimální tepolota -2,4 °C   

 

 

Únor – Stejný ráz počasí pokračoval i v prvních dnech  února. Prudké oteplení přinesl 

první únorový víkend.  

Od pátku 4.2. se teploty postupně zvyšovaly.  

V neděli 6.2. bylo naměřeno  v naší obci  ráno 8 °C a denní teplota  vystoupala  aţ na 

12 °C. Další týden přinesl mírné ochlazení s ranními teplotami kolem 0 °C, avšak 

poměrně teplé počasí vydrţelo aţ do 20.2., kdy teploty začaly prudce klesat. Noční a 

ranní teploty se pohybovaly kolem -10 °C,  přes den bylo kolem nuly nebo mírně pod 

nulou. Před posledním únorovým víkendem se během dne začalo ukazovat sluníčko a 

byly velmi pěkné dny. I teploty vystupily přes den mírně nad nulu, ale večer se vţdy 

opět ochladilo a ranní teploty zůstaly hluboko pod nulou.  

27.2.  přišlo mírné oteplení a několik slunečných dnů, ale rána byla ještě mrazivá s 

teplotami mírně pod nulou. Denní teploty 5 aţ 10 °C.   

 

 

 

http://www.meteokojetice.ic.cz/
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Průměry a maxima v měsíci únoru 2011: 

Průměrná teplota -1,3 °C  

Sráţky za měsíc 3,0 mm  

Maximální teplota 12,4 °C 6.2.    13.17 hod.  

Minimální teplota  -13,6 °C 24.2.    6.35 hod. 

Průměrná denní maximální teplota  2,6 °C  

Průměrná denní minimální tepolota -4,3 °C  

 

 

Březen – První dekáda března byla velmi chladná. Ranní teploty se pohybovaly od -2 

do -7 °C. Přes den bylo někdy příjemné slunečné počasí, jindy bylo  větrno a sychravo. 

V dalších dnech se počasí trochu zlepšilo, ale v poslední dekádě  března přišly opět 

ranní mrazíky a chladné dny.  

 

Průměry a maxima v měsíci březnu 2011: 

Průměrná teplota 6,7 °C  

Sráţky za měsíc 34,0 mm  

Maximální teplota 19,0 °C 30.3.   15.18 hod. 

Minimální teplota  -8,6 °C 8.3.       6.36 hod. 

Průměrná denní maximální teplota  13,3 °C  

Průměrná denní minimální tepolota 0,4 °C  

 

 

Duben – první dubnový víkend byl poměrně teplý a slunečný. Příjemné počasí 

pokračovalo i v dalších dnech pouze s  jedním deštivým dnem, který přinesl potřebnou 

vláhu.  

12.4. se velmi rapidně ochladilo. Ranní teploty se pohybovaly kolem 6 °C, odpolední 

kolem 10 °C. Foukal vítr a občas mírně pršelo. Chladné počasí trvalo ještě několik 

dalších dní, poté se začalo oteplovat. 

17.4. začalo příjemné, skoro letní počasí, které trvalo aţ do velikonoční soboty 24.4., 

kdy se teplota vyšplhala aţ téměř k 24 °C. Příjemné teplé počasí vydrţelo téměř do 

konce dubna.  Bylo však  sucho. Kvůli velkému suchu došlo v celé republice k mnoha 

poţárům. Všeobecně byl duben 2011 označován jako měsíc poţárů. Poslední dubnový 

den  přišely  bouřky a přeháňky, které  přinesly citelné ochlazení. 

 

Průměry a maxima v měsíci dubnu 2011: 

Průměrná teplota 13,0 °C  

Sráţky za měsíc 19,6 mm  

Maximální teplota 25,9 °C 7.4.     14.17 hod. 

Průměrná denní maximální teplota  20,6 °C  

Průměrná denní minimální tepolota 5,2 °C  
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Květen – začátek května byl nebývale studený. Meteorologové ochlazení předpovídali a 

mluvilo se o předčasném příchodu ledových muţů.  

V noci z 3. na 4.5. byl mírný mrazík, který způsobil škody těm, kteří předčasně vysázeli 

na zahrádky různou sadbu a především rajčata a okurky. V některých případech pomrzly 

také muškáty za okny a  pod.  Nejniţší teplota byla naměřena v meteorologické stanici 

Jizerka , kde bylo -13 °C. 

Chladné počasí trvalo asi 3 dny. Poté se denní teploty vyhouply aţ ke  20 °C. Noci však 

byly stále chladné.   

Od 16.5. se počasí začalo zlepšovat. Denní teploty se kaţdým dnem zvyšovaly.  

19.5. opět padaly v některých místech ČR teplotní rekordy. V Předboji bylo 26 °C a v 

dalších dnech teploty ještě stoupaly. Na mnoha místech v ČR byly opět  velké bouřky s 

přívalovými dešti a krupobitím. V Předboji byla pouze malá bouřka 20.5., avšak téměř 

bez deště. Poslední dekáda května byla velmi teplá s teplotami, které se blíţily k 30 °C. 

Bylo však stále velké sucho.  

31.5. při noční bouřce konečně zapršelo. 

 

Průměry a maxima v měsíci  květnu 2011: 

Průměrná teplota 15,0 °C  

Sráţky za měsíc 27,8 mm  

Maximální teplota 29,6 °C 31.5.   16.26 hod.  

Minimální teplota  -1,4 °C 4.5.       4.25 hod.  

Průměrná denní maximální teplota  22,2 °C  

Průměrná denní minimální tepolota 6,9 °C  

 

 

Červen – první červnový den byl oblačný,  citelně se ochladilo, ale nepršelo. V dalších 

dnech se počasí začalo postupně  zlepšovat.  Stále však bylo sucho.  

6.6. odpoledne přišla bouřka s mírným, ale vydatným deštěm. V noci přišla další bouřka 

s prudším deštěm. Další dny byly slunné a příjemné, některé dokonce opět tropické. 

18.6. v noci přišla bouřka a poměrně vydatně  pršelo. Bouřka a déšť přinesly citelné 

ochlazení. Druhá polovina června byla poměrně teplá. Zlom nastal v posledních dnech 

června, kdy přišlo opět ochlazení.            

 

Průměry a maxima v měsíci červnu 2011: 

Průměrná teplota 18,5 °C  

Sráţky za měsíc 84,4 mm  

Maximální teplota 29,9 °C 29.6.     16.02 hod. 

Minimální teplota  8,0 °C 13.6.       4.23 hod. 

Průměrná denní maximální teplota  24,8 °C  

Průměrná denní minimální tepolota 12,3 °C  
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Červenec – začátek  července byl velmi chladný. Teploty se pohybovaly kolem 15 °C a 

občas pršelo.  

3.7.  byla  obzvláště deštivá a studená neděle. V dalším týdnu přišlo oteplení, ale opět se 

střídaly  chladnější a teplé dny.  

13.7. byl velmi teplý, tropický den. Ve večerních hodinách přišla velká bouřka a silný 

déšť. Meteorologové na příchod silných bouřek předem upozorňovali. Podle informací 

Českého hydrometeorologického ústavu bylo v České republice a jejím nejbliţším okolí 

napočítáno během bouřky 32 tisíc blesků během 15 hodin. V době největší aktivity bylo 

naměřeno v průměru 166 blesků za minutu, rekord byl dokonce 315 blesků za minutu.  

21.7. přišlo citelné ochlazení a celý den pršelo.V poslední dekádě července bylo spíše 

chladno, bylo však i několik hezkých dnů. 

 

Průměry a maxima v měsíci  červenci 2011: 

Průměrná teplota 18,3 °C  

Sráţky za měsíc 111,0 mm  

Maximální teplota 32,4 °C 17.7.      16.19 hod.  

Minimální teplota  6,8 °C 1.7.          5.08 hod. 

Průměrná denní maximální teplota  23,4 °C  

Průměrná denní minimální tepolota 13,0 °C  

 

 

Srpen – první dny srpna byly teplé a slunečné, ne však tropické.  

4.8. přišla  velká bouřka s prudkým deštěm a dokonce padaly i malé kroupy. 

Následovalo pak několik chladnějších dní, kdy teploty nepřesahovaly 20 °C. 

10.8. byl nejchladnější den. V Předboji bylo naměřeno přes den okolo 18 °C. Někde 

padaly opět teplotní rekordy a na některých místech ČR bylo naměřeno pouhých 12 °C.  

12.8. se počasí trochu zlepšilo a další dny byly  poměrně slunečné s teplotami kolem 

25°C.  

20.8. přišlo opět tropické léto s teplotami přes 30 °C. 

26.8. opět padaly teplotní rekordy. V Praze Klementinu bylo naměřeno 31,6 °C, coţ 

znamená nejvyšší teplotu pro tento den od r. 1992. 

  

Průměry a maxima v měsíci srpnu 2011: 

Průměrná teplota 19,3 °C  

Sráţky za měsíc 76,0 mm  

Maximální teplota 34,5 °C 24.8.     17.53 hod. 

Minimální teplota  5,9 °C 31.8.       5.45 hod. 

Průměrná denní maximální teplota  26,2 °C  

Průměrná denní minimální tepolota 13,3 °C  
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Září – první polovina září byla velmi teplá a slunečná. Teploty se v některých dnech 

vyšplhaly aţ ke 30 °C. 

18.9. přišlo citelné ochlazení, ale po několika dnech se počasí opět umoudřilo. Přišlo 

„babí léto“ s denními teplotami kolem 20 °C a krásné počasí trvalo aţ do konce září. 

Ranní teploty neklesly pod 10 °C a jen ti hodně zimouřiví si doma během září párkrát 

přitopili, ve většině domácností se však do konce září netopilo. Naopak, konec září byl 

mimořádně teplý a slunečný. Ranní teploty se pohybovaly  kolem 15 °C, denní teploty 

vyšplhaly mnohdy i nad 25 °C. Mimořádně teplé byly i večery. Září 2011 bylo označeno 

za nejteplejší září za posledních 24 let.  

 

Průměry a maxima v měsíci  září 2011: 

Průměrná teplota 15,8 °C.  

Sráţky za měsíc 32,2 mm  

Maximální teplota 29,8 °C. 11.9.   15.39 hod. 

Minimální teplota    5,7 °C. 15.9.     6.46 hod. 

Průměrná denní maximální teplota  22,3 °C.   

Průměrná denní minimální tepolota 10,2 °C.  

 

 

Říjen – stejně příjemné počasí jako na konci září pokračovalo aţ do 6. října. Večer  bylo 

18 °C a byl to velmi teplý a příjemný večer, ale v noci přišel déšť a v dalších dnech se 

citelně ochladilo. Denní i noční teploty klesly v průměru o 10 °C. V domácnostech se 

začalo topit.  

15.10. sobota -  přišel první ranní mrazík. Teplota klesla mírně pod nulu. To, co 

doposud rostlo na zahrádkách a nesnáší mráz, to zmrzlo. Zbytky letniček, rajčata apod. 

Přes den bylo chladno, ale slunečno. Stejný ráz počasí následoval i v dalších dnech. 

Bylo příjemné podzimní počasí s ranními mírnými mrazíky do -2,5 °C nebo kolem nuly. 

Ráno a večer byla občas mlha. Denní teploty se pohybovaly kolem 10 °C, jednou 

dokonce 17 °C.  Toto poměrně příjemné počasí vydrţelo aţ na několik deštivých dnů  

do konce října.  Ranní teploty se v posledních  dnech října vyhouply aţ k 10 °C. 

 

Průměry a maxima v měsíci  říjnu 2011: 

Průměrná teplota 9,0 °C  

Sráţky za měsíc 33,8 mm  

Maximální teplota 25,8 °C 4.10.   15.40 hod.  

Minimální teplota  -2,5 °C  15.10.   7.15 hod. 

Průměrná denní maximální teplota  13,6 °C  

Průměrná denní minimální tepolota 4,5 °C  

 

 

Listopad 2011 – začátek listopadu byl poměrně teplý. Ranní teploty se pohybovaly 

většinou kolem 5 °C. Zvláště teplý byl první listopadový víkend.  

6.11. -  v neděli, byla naměřena  přes den teplota 16 °C.  
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10.11. začaly ranní mrazíky. V tento den bylo naměřčno kolem -2 °C. Ranní mrazíky 

pokračovaly několik dalších dní. Chladno bylo i přes den. 

12.11. začaly husté mlhy, které vydrţely mnohdy celý den, byla jinovatka a většinu 

území suţoval smog. Mezi nejvíce postiţenými regiony bylo Ostravsko, ale i Praha a 

Středočeský kraj. Majitelé automobilů byli vyzýváni k omezení jízd. Ranní teploty se 

pohybovaly kolem -2 aţ -3 °C, později  jen kolem nuly. Inverzní ráz počasí trval téměř 

do konce listopadu. Listopad byl extrémně suchý. Podle ČHMÚ byl listopad roku 2011 

nejsušší za posledních 206 let, tedy od začátku měření sráţek v Klementinu, coţ bylo v 

r. 1805. 

 

Průměry a maxima v měsíci listopadu 2011: 

Průměrná teplota 3,0 °C.  

Sráţky za měsíc 0,2 mm  

Maximální teplota 15,9 °C. 6.11.    13.59 hod. 

Minimální teplota  -5,9 °C. 14.11.    1.23 hod.  

Průměrná denní maximální teplota  5,5 °C.  

Průměrná denní minimální tepolota 0,3 °C.  

 

 

Prosinec 2011 – začátek prosince byl opět poměrně teplý. Ranní teploty se pohybovaly 

od nuly do 5 °C. Po extrémně suchém listopadu přišlo konečně i několik deštivých dnů.  

16.12. dorazila do České republiky bouře s názvem Joachim. Na horách a ve vyšších 

oblastech padal sníh a foukal vítr o síle 110-130 km/hod. Dosahoval tedy místy 

rychlosti orkánu (tj. více jak 118 km/hod.). Někde dosahoval rychlosti dokonce aţ 150 

km/hod. Nejhorší situace byla v severních oblastech republiky. Vítr v níţinách 

dosahoval rychlosti 60-90 km/hod. Dle záznamů meteostanice v Kojeticích byl naměřen   

v Kojeticích vítr o síle 40,7 km/hod., max. poryv větru 57,4 km/hod.  

V druhé polovině prosince přišlo sice pár ranních mrazíků a sychravých dní, ale bylo 

poměrně teplo.  

24.12. bylo přes den kolem 8 °C, ale byl silný vítr a pršelo.  Další den klesla teplota k   

5 °C  a  bylo opět velmi nevlídno.  

26.12. vystouply teploty na 8 °C,  někde dokonce aţ na více jak 10 °C. 

Stejný ráz počasí s ranními teplotami mírně nad nulou a denními teplotami v rozmezí od 

4 do 7 °C bylo moţné zaznamenat aţ do konce roku. Vánoce roku 2011 byly označeny 

za nejteplejší za posledních 60 let.  

 

Průměry a maxima v měsíci prosinci 2011: 

Průměrná teplota 3,4 °C.  

Sráţky za měsíc 34,4 mm  

Maximální teplota 11,7 °C. 4.12.    13.25 hod. 

Minimální teplota  -2,9 °C. 20.12.    8.23 hod.  

Průměrná denní maximální teplota  6,1 °C.  

Průměrná denní minimální tepolota 0,9 °C  
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Průměry a maxima v Předboji a okolí v průběhu celého roku 2011: 

Nejvyšší teplota  34,5 °C 24.8.2011 

Nejniţší teplota  -13,6 °C 24.2.2011 

Sráţky za celý rok 471,0 mm  

 

 

Zaznamenané rekordy v počasí v r. 2011: 

 

Duben – bylo velké sucho a v celé republice došlo k mnoha poţárům. Všeobecně byl 

               duben 2011 označován jako měsíc poţárů. 

 

Srpen – 26.8.  bylo v Praze - Klementinu bylo naměřeno 31,6°C, coţ znamená nejvyšší 

              teplotu pro tento den od r. 1992. 

  

Září  -  bylo označeno za nejteplejší  za posledních 24 let.  

 

Listopad – bylo extrémní sucho. Podle ČHMÚ byl listopad roku 2011 nejsušší za 

                  posledních 206 let, tedy od začátku měření sráţek v Klementinu, coţ bylo v 

                  r. 1805. 

 

Prosinec - Vánoce roku 2011 byly označeny za nejteplejší za posledních 60 let.  

 

 

 

Rostlinstvo 

 
Stromy 

 Začátkem února byl proveden výřez porostu v ochranném pásmu vysokého 

napětí u rybníka Velký. 

            Cituji zprávu starosty Ing. Karla Kodiše  z 1. oficiálního vydání obecního 

            občasníku „Předbojské zprávy“, vydaného 13.2.2011:  

            „Při severní části rybníka byl na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický 

            zákon, ve dnech 3.- 5. února proveden výřez porostu v ochranném pásmu VN 

            (ochranné pásmo je určeno v šířce 10 m  na obě strany od elektrického vedení).     

            Práce prováděla firma Týř, s níţ byla na doporučení  ČEZ uzavřena smlouva o 

            bezplatném provedení zmíněných prací. Stromy pouţitelné jako palivové dřevo 

            budou touto firmou odkoupeny za cenu 350 Kč/m3. Na pozemku bylo 

            zpracováno celkem 57 kusů stromů. Zbytek jsou keře a „náletové“ dřeviny. 

            Většina dřevin trpěla hnilobou jádra a tvrdou hnilobou. Keře, větve a ostatní 

            zbytky budou odvezeny a na náklady zhotovitele následně zlikvidovány 

            štěpkováním.“  

 

          Přehled vyřezaných dřevin 

Název dřevin  m3 

Jasan 0,86 
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Javor 1,07 

Třešeň 0,65 

Dub 2,12 

Bříza 1,72 

Akát 2,95 

Habr 5,66 

Součet 15,03 

 

 Na nově vzniklém dětském hřišti v ulici Spojovací bylo 3.9. vysázeno  celkem 

99 keříků tavolníku japonského. Keříky by měly vytvořit ţivý plot okolo hřiště. 

            Výsadbu organizoval OÚ ve spolupráci s rodiči a dětmi.   

 

 V polovině listopadu bylo na tomto dětském hřišti zasazeno 5 sakur a krátce 

předtím 3 smrky. Dalším stromem na dětském hřišti je katalpa (catalpa), kterou  

zasadil jeden z občanů obce. Jedná se o opadavou dřevinu s výraznými květy a 

plody. 

 

 V polovině listopadu  bylo v obci zasazeno  několik lip a to především v ulici 

Kojetické. Jedna lípa byla vysazena na místo, kde zbyl pahýl původního stromu, 

který byl zlomen při bouřce v r. 2009. Několik dalších stromů v jeho blízkosti 

nevykazovalo dobrý růst a byly proto téţ vyměněny za nové. Původní stromy 

byly přesazeny do parku. Jedna nová lípa byla zasazena u kapličky. U ostatních 

stromů zasazených v r. 2008 byly odstraněny dřevěné opory.  

 

 Na základě připomínky z řad občanů na 5. zasedání ZO dne 27.6. byly koncem 

července ořezány stromy podél silnice vedoucí kolem rybníka Velký směrem na 

Bašť. 

 

 Koncem listopadu byla odstraněna ohnutá thúje u obecního úřadu. 

 

 

Zvířectvo 

 

Domácí zvířectvo 

 

V r. 2011 bylo v obci evidováno 206 psů. 

Povinné očkování psů (případně i koček a jiných masoţravých, doma chovaných, 

zvířat) proti vzteklině proběhlo 18.5.2011. 

 

      Prodej kuřic a kohoutů z drůbeţárny Hořešovice se uskutečnil v r. 2011 dvakrát: 

            poprvé v dubnu, podruhé v září.                       

Ceny: Kuřice - 115,- aţ 140,- Kč (dle stáří) 

                                  Krmná směs KZK -  130,- Kč/10 kg 
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Myslivost 
 

Zájemci o myslivost mohou poţádat o přijetí do Honebního společenstva Veliká Ves, 

které vzniklo v r. 1993 sloučením mysliveckých sdruţení některých okolních vesnic. 

Členy tohoto společenstva byli v r. 2011  2 očané z Předboje. 

S ohledem na nedostatek lovné zvěře, nekonal se v  r. 2011 ţádný hon na zajíce a 

baţanty. Opakovala se tak situace z 2009 a 2010.  

 

 

 

Zemědělství 
 
Hektarové výnosy sklizně zemědělských plodin ve Středočeském kraji v r. 2011 dle 

veřejné databáze ČSÚ. 

Měřící jednotka: t/ha 
 

Obiloviny 

celkem  

Pšenice  Ţito Ječmen Brambory 

celkem 

Cukrovka 

technická 

Řepka Kukuřice 

5,70 5,83 4,62 4,96 27,89 67,83 2,84 42,35 

 

 

Cena zemědělské půdy v k.ú. Předboj v roce 2011 byla 9,11 Kč/m2   

 

Pro srovnání ceny zemědělské půdy v okolních vesnicích: 

Katastrální území Cena v Kč/m2 v r. 2011 

Předboj 9,11 

Kojetice 8,32 

Zlonín  10,72 

Měšice 12,28 

Líbeznice 13,68 

Bašť 12,60 

Panenské Břeţany 7,72 

Veliká Ves 5,71 

Neratovice  6,48 

 

(Informace převzaty z informačního servru zaměřeného na zemědělské nemovitosti 

www.farmy.cz). Jedná se pouze o orientační ceny pouţívané např. při výpočtu daně z 

nemovitosti.  

 

Různé 

1.2. bylo obci nahlášeno zřízení trvalého stanoviště včelstev s názvem „Předboj 046“ v 

       poli u lesíka směrem na Horňátky. 

http://www.farmy.cz/
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Obyvatelstvo 

 

Počet obyvatel  
(dle interní databáze OÚ) 

 

Počet obyvatel k 1.1.2011 včetně cizinců        637 obyvatel    315 muţů     322 ţen 

K 31.12.2011 bylo v obci evidováno celkem   697 obyvatel    345 muţů     352 ţen 

Z toho občané cizí státní příslušnosti celkem     51 obyvatel      30 muţů       21 ţen 

 

Průměrný věk:   35 let  (muţi  34 let,  ţeny  36 let) 
 

V průběhu roku se narodilo celkem 12 dětí, a sice: 

 

Bařina Tomáš 

Floriánová Vanesa 

Huntley Claudia Anna 

Chvalovský Adam 

Jelínek Karel  

Müllerová Aneţka  

Nosková Kristýna  

Pavelka Jiří  

Pecha Antonín  

Pokorná Eliška 

Sokolová Markéta  

Typnerová Viktorie  

 

Zemřelo 6  občanů:  

 

Květoslava Ledvinková - 92 let   +19.2.2011 (viz příl. D97/2011 – úmrtní oznámení) 

(nejstarší občanka obce) 

Bedřich Ledvinka – 65 let            +18.2.2011   

Karel Jandečka – 82 let                + 7.7.2011    příl. D98/2011 – úmrtní oznánení 

Jaroslav Čemus – 85 let               + 29.8.2011   příl. D99/2011               „             

Táňa Jandečková – 78 let             + 3.9.2011     příl. D100/2011             „ 

Karel Tomas – 78 let                    + 8.12.2011   příl. D101/2011             „ 

 

 

Životní jubilea 

 

V r. 2011 se pokračovalo v tradici gratulací občanům k významným ţivotním jubileím. 

Občané od 60 let věku dostávají kaţdých 5 let od obce malý dárek a gratulaci. Pro ţeny 

je určena bonboniéra, pro muţe láhev vína. Občané starší 85 let dostávají malou 

pozornost s gratulací kaţdý rok.  

 

Gratulaci od obce obdrţelo  v  r. 2011 celkem 21 občanů:   

                                                                                                                                                                                                                                   

60 let - 7                5 muţů     2 ţeny                                                                                                                                                                                                                                                                                      

65 let - 5                2 muţi          3 ţeny                                                                                 
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70 let - 1                                     1 ţena                                                                                    

75 let - 2                1 muţ           1 ţena                                                                                    

80 let - 1                       1 ţena                                                                                                                         

85 let - 1                                     1 ţena 

86 let - 3                                     3 ţeny                                                                                    

88 let - 1                                     1 ţena  

 

 

Vítání občánků 

Po mnohaleté přestávce konalo se v obci vítání nových občánků,  dětí narozených v 

době od 1.1. do 30.10.2011. Slavnostní akt se uskutečnil  21.11. v 17.00 hod. v kavárně 

Yard Resortu.  

Po úvodním proslovu místostarostky Pavly Příšovské představila admin. pracovnice OÚ  

Michaela Langová sedm dětí narozených od začátku roku do konce října 2011. Ze 

sedmi pozvaných dětí se k vítání dostavilo pouze 6 dětí s rodiči a většinou i s dalšími 

rodinnými příslušníky. Těchto 6 dětí  bylo pak  slavnostně uvítáno do ţivota a   přijato 

mezi občany obce.  

Jména dětí: 
Huntley Claudia Anna  

Nosková Kristýna 

Sokolová Markéta  

Jelínek Karel  

Chvalovský Adam  

Pavelka Jiří 

 

Nepřítomna: Pokorná Eliška  

 

Všem přítomným zarecitovaly a zazpívaly děti z MŠ Předboj. Poté podepsali rodiče 

pamětní arch a obdrţeli pamětní list. Jako dárek obdrţeli rodiče dárkovou kartu do 

hypermarketu Globus v hodnotě 500,- Kč a malou kytičku věnovanou sponzorem. Po 

skončení oficiálního vítání občánků bylo zajištěno fotografování rodičů s dětmi v 

přilehlých prostorách kavárny. Rodiče a ostatní přítomní mohli posedět ještě po 

skončení slavnostního aktu v kavárně, kde byl k dispozici obvyklý sortiment 

občerstvení. Pro děti z MŠ bylo také zajištěno malé občerstvení. 

Přílohy: D43/2011 – Pamětní arch  

              D44/2011 – Vzor pamětního listu  

 

 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011  

 
V r. 2011 se uskutečnilo v ČR  Sčítání lidu, domů a bytů, které se opakuje jiţ od roku 

1869 pravidelně kaţdých 10 let. Poprvé v historii se v jednom společném roce z 

nařízení Evropské komise sčítaly také všechny ostatní členské země EU. Poprvé v 

historii bylo moţné vyplnit sčítací formuláře na internetu a poprvé došlo téţ ke sčítání 

bezdomovců.  
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Rozhodným okamţikem sčítání byla stanovena půlnoc z pátku 25. na sobotu 26.března 

2011. Sčítacím komisařem pro obec Předboj byla pracovnice České pošty paní Miluše 

Buriánová z Kojetic 

(Vzory formulářů – viz příl. D25/2011) 

 

15.12.2011 vydal Český statistický úřad tuto tiskovou zprávu, informující o 

předběţných výsledcích Sčítání lidu, domů a bytů 2011: 

„Letošní sčítání lidu, domů a bytů (SLDB 2011) odhalilo ve společnosti řadu nových 

trendů, které přineslo posledních deset let. Podle prvních předběţných výsledků sčítání 

v Česku rychle přibývá cizinců, kteří tu ţijí dlouhodobě. Roste počet vysokoškoláků i 

lidí bez vzdělání, ubývá manţelství, přibývá rozvodů, výrazně se mění vlastnictví bytů i 

způsob jejich vytápění. Ukazuje se také, ţe lidé chrání své soukromí více neţ v 

minulosti, kdyţ hojně vyuţívali moţnost, ţe nemusí na dobrovolné otázky o národnosti 

a víře odpovídat.“ 

 

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady musí být konečné výsledky sčítání 

zveřejněny nejpozději 27 měsíců po skončení roku 2011, tedy do jara 2014. ČSÚ však 

předpokládá ukončení zpracování dat cca do 2 let od rozhodného okamţiku, kterým 

byla půlnoc z 25. na 26.3.2011. 

 

 

Trestná činnost 

 

Činnost obecní policie 

Obecní policie Líbeznice zahájila svou činnost v obci Předboj v červnu 2011. Roční 

náklady spojené s činností obecní policie v Předboji byly vyčísleny na 439.500,- Kč a 

jsou hrazeny čtvrtletně. Pro obec Předboj byl vyčleněn stráţník Jiří Srba. Stráţníci ze 

všech zúčastněných obcí však spolu úzce spolupracují. Od začátku svého působení do 

konce r. 2011 zjistili stráţníci  celkem 98 přestupků v katastru naší obce.  

Z toho: 

41 přestupků bylo vyřešeno uloţením blokové pokuty 

56 přesstupků bylo vyřešeno napomenutím  

  1 přestupek byl předán k dalšímu řízení  

 

Blokovou pokutou byly řešeny především přestupky související s provozem na 

pozemních komunikacích, jako např. překročení povolené rychlosti, špatné parkování 

apod. Takových přestupků bylo celkem 38. Nejvíce napomenutí bylo pak uděleno v 

souvislosti s porušením obecních vyhlášek, jako např. neoprávněné zábory veřejného 

prostranství apod. 

Pokuty udělené obecní policií na území obce Předboj jsou příjmem zřizovatele, tj. obce  

Líbeznice.  

 

15.7. zadrţeli stráţníci  obecní policie v katastru obce Předboj  řidiče pod vlivem 

         alkoholu. Dechová zkouška prokázala u tohoto řidiče 1,70 promile alkoholu. K 

         případu byla povolána hlídka Policie ČR. Mezitím se řidič pokusil podplatit 

         stráţníky obecní policie, kteří vše zdokumentovali a záleţitost předali k dalšímu 

         šetření hlídce Policie ČR. 
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12.8. zajistila hlídka obecní policie muţe, který projíţděl obcí po ulici Hlavní na 

         motocyklu Jawa 350 bez registrační značky a bez ochranné přilby. Dalším 

         šetřením bylo zjištěno, ţe řidič má trvalé bydliště v Odoleně Vodě a nevlastní 

         řidičské oprávnění.  

 

Byli vypátráni pachatelé, kteří  21.8. po skončení taneční zábavy v restauraci Na Hřišti 

poškodili jednak  majetek obecní policie a jednak odcizili 5 kusů označení ulic a 

poškodili 3 dopravní značky na trase od restaurace Na Hřišti po ulici Baštěckou.  

 

Obecní policie odchytila 4 psy, které si pak  mohli jejich majitelé vyzvednout v 

líbeznickém policejním kotci.  

 

Od občanů obce Předboj obdrţela obecní policie za prvních 6 měsíců své činnosti 

celkem 19 oznámení.  

 

Koncem prosince zakoupila Obecní policie Líbeznice nový radar na měření rychlosti za 

375.000,- Kč. Do té doby si obecní stráţníci radar půjčovali a výdaje s tím spojené 

činily ročně  kolem 100.000,- Kč. 

 

 

 

Spolky 

 

1/ TJ Sokol Předboj  
 

21.2. vypsala Tělovýchovná jednota Sokol Předboj výběrové řízení na pronájem 

nebytových prostor „Restaurace Na Hřišti“ na adrese Kojetická 116, Předboj.  

Jednalo se o tyto prostory: 

 odbytový prostor pro hosty včetně výčepu                   cca 65 m2 

 kuchyně                                                                         cca 15 m2 

 pivní sklep                                                                     cca   8 m2 

 2x WC pro hosty – muţe a ţeny, WC pro personál      cca 10 m2 

 zastřešená venkovní terasa                                            cca  50 m2 

Prostory byly nabízeny k provozování hostinské činnosti na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 2 měsíce s tím, ţe minimální výše nájemného je 9.000,- Kč (včetně elektřiny a 

vody). Vyhodnocení výběrového řízení bylo stanoveno na 25.3.2011. 

Příl.: D58/2011 – Výběrové řízení  

         

Vyhodnocení výběrového řízení: 
Vypsané parametry splňovala nabídka celkem 6 uchazečů.  

Do uţšího výběru se dostali 4 uchazeči, kteří byli kontaktováni a ze kterých byl  

výborem TJ Sokol Předboj jednohlasně vybrán pan Zdislav Ciolek z Odoleny Vody. 

Nový nájemce zahájil činnost v květnu 2011. 

Výsledek výběrového řízení viz příl. D59/2011. 
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Fotbal 

 
Pod hlavičkou TJ Sokol Předboj působily v r. 2011 celkem 3 fotbalové oddíly: 

 Muţstvo dospělých  

 Muţstvo ţáků (zal. v červenci 2010) 

 Muţstvo starší přípravky (zal. v dubnu 2011) 

 

Rok 2011 byl pro Sokol Předboj významný tím, ţe v tomto roce oslavil 85. výročí 

zaloţení.  

Sokol má od r. 2011 nové webové stránky: www.sokolpredboj.websnadno.cz. Byla také 

doplněna stránka na Facebooku zaloţená v r. 2010. 

Díky sponzorům byly zakoupeny 2 nové branky pro mládeţnická muţstva. Branky mají 

hliníkovou konstrukci a jsou tedy bezpečnější neţ původní branky.  

 

A/ Muţstvo dospělých  

     Zařazení  v okresním přeboru: 3. třída, skupina A 

      

Sestava fotbalového týmu v r. 2011: 

 

Brankář:     Navrátil Jan   

Obránci:     Krejčík Petr 

                   Prejza Ladislav  

                   Prejza Václav   

                   Bartyzal Pavel  

                   Kocián Pavel 

Záloţníci:   Tovara Jakub 

                   Weiss Petr (trenér) 

                   Vlasák Martin   

                    Frölich Tomáš 

                    Hataš Jan 

                    Jelínek Karel 

Útočníci:     Frölich Luboš  

                    Lojín Lukáš 

                    Marek Martin  

                    Doubek Václav  

 

Výsledky okresního přeboru na  konci sezony  2010/2011: 
 

Pořadí  Tým Počet zápasů Vyhrané Remíza Prohrané  Skóre Body 

1. AFK Nehvizdy  26 18 3 5 65:30 57 

2. SK Záluţí A 26 14 4 8 49:39 46 

3. SK Zápy B 26 14 3 9 85:53 45 

4. FK Brandýs-Boleslav C  26 13 6 7 60:40 45 

5. Sokol Předboj 26 11 6 9 40:56 39 

6. SK Zeleneč B 26 12 3 11 68:57 39 

7. Sokol Vodochody  26 12 3 11 60:54 39 

http://www.sokolpredboj.websnadno.cz/
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8. SKK Hovorčovice 26 11 5 10 44:41 38 

9. Jiskra Kojetice 26 12 2 12 61:58 38 

10. Sokol Klecany B 26 10 5 11 51:57 35 

11. 1. FC Líbeznice  26 10 4 12 55:52 34 

12. Aero Odolena Voda   25 10 2 13 41:53 32 

13. Sokol Sluštice 26 5 4 17 35:71 19 

14. Sokol Škvorec            25 2 4 19 18:71 10 

 

 

B/ Ţákovské oddíly:   Sokol Předboj – Juniors  

     Ve své činnosti pokračovalo muţstvo ţáků zaloţené v r. 2010. 

     V dubnu 2011 bylo zaloţeno druţstvo starší přípravky. To znamená, ţe v roce 2011 

     se Sokol Předboj Juniors skládal z těchto týmů: 

     a/ druţstvo starších ţáků (zaloţeno v červenci r. 2010) 

     b/ druţstvo starší přípravky (zaloţeno v dubnu r. 2011) 

     Oba týmy byly zařazeny v okresním přeboru v oddělení  A 
 

Hlavním vedoucím mládeţnických týmů byl  Zdeněk Danny Švihel.  

 

a/ Starší ţáci: 
Vedoucí týmu:  Zdeněk Danny Švihel  

Trenéři:             Zdeněk Danny Švihel – hlavní trenér  

                          Dan Podracký – trenér 

                          Julius Kudry – trenér brankářů 

 

Sestava týmu starších ţáků: 
Adam Doubek  

Aleš Kratochvíl  

David Libich 

Dominik Švihel  

Jakub Bureš 

Jan Černý  

Marek Kovalčík 

Martin Ineman 

Michal Římsa  

Michal Šimek 

Ota Palek  

Pavel Novák  

Petr Polák  

Petr Tatíček  

Radek Hluchý  

Robert Vignát  

Saša Kuklev  
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Výsledky okresního přeboru starších ţáků Praha-východ, oddělení  A 

konec sezony 2010/2011 : 
 

Pořadí Tým Počet 

zápasů 

Vyhrané  Remíza Prohrané Skóre Body 

1. SK Zeleneč 20 17 3 0 173 : 13  54 

2. SK Úvaly  20 16 1 3 118 : 25 49 

3. SK Viktorie Jirny  20 12 3 5      87 : 28     39 

4. Slavoj Veleň 20 12 2 6 113 : 40 38 

5. Slavoj Toušeň 20 12 1 7 86 : 57 37 

6. Sokol Klecany  20 11 1 8 76 : 32 34 

7. Sokol Měšice  20  8 1 11 65 : 53 25 

8. Sokol Veltěţ 20 6 3 11 31 : 71 21 

9. Sokol Klíčany 20 4 1 15 21: 132 13 

10. Sokol Škvorec 20 2 0 18 11: 206 6 

11.  Sokol Předboj 20 2 0 18 17: 141 6 

 

 

b/ Starší přípravka: 
Vedoucí týmu:  Monika Pečivová  

Trenéři:             Monika Pečivová – hlavní trenér 

                          Václav Cymbrovič - trenér 

                          Václav Pečiva – trenér 

  

Sestava týmu starší přípravky: 
Dominik Kadleček  

Eduard Novák  

Filip Mašek  

Jan Koníček  

Jan Pečiva  

Lukáš Matějka  

Matyáš Havlůj 

Daniel Hladík  

Jan Mozga 

Petr Kvitek 

 

 

Akce mládeţnických týmů: 

8.1. - byla na webových stránkách obce a na vývěsce  uveřejněna informace o náboru 

         mladých fotbalistů, který pořádal FC  TJ Sokol Předboj a to do týmů: 

           1/ starších ţáků (věk 10-14 let, ročníky 1997-2001) 

           2/ starší přípravky (věk 6-10 let, ročníky 2001-2005) 

 

26.3. - se ţáci zúčastnily turnaje v Lobkovicích. Zúčastnila se tato muţstva: 

           Předboj „A“ a „B“, Lobkovice „A“ a „B“, Kojetice a Libiš. 

           Druţstvo „A“ Sokola Předboj  se umístilo na 2. místě. Druţstvo „B“ na  6. místě.           

25.-26.6. - turnaj Zlíchovec. Ţáci Sokola Předboj skončili na posledním 6. místě. 



41 

 

                 Nejlepším hráčem turnaje byl  vyhlášen Martin Ineman a nejlepším 

                „nejmenším hráčem“ Alešek Kratochvíl (oba z Předboje ). 

 

4.9. - na fotbalovém hřišti v Předboji se konal  1. ročník ţákovského turnaje o putovní 

         pohár  nazvaný  SKY SOFT CUP.  

         Turnaj byl uspořádán k oslavě  85. výročí zaloţení Sokola Předboj. 

         Turnaje se zúčastnila muţstva Předboje, Měšic, Obříství a Klecan.  

         Výsledek turnaje:     1.  místo – Předboj  

2. místo – Měšice 

3. místo – Obříství  

4. místo – Klecany 

          (plakát – viz příl. D65/2011) 

   
10.10. - uspořádala Celní správa České republiky Den otevřených dveří pro mladé 

             fotbalisty FC Předboj na Celní protidrogové jednotce Generálního ředitelstí cel 

             CS ČR. Na  programu byla prohlídka útvaru a preventivní přednáška na téma  

             „Nebezpečnost drog pro mladistvé“. 

             (Pozvánka na akci – viz příl. D66/2011)  

 

Ostatní akce na hřišti TJ Sokol Předboj, pořádané Sokolem nebo jinými pořadateli 

a akce Sokola Předboj, pořádané jinde: 

  

V sobotu 19.3. byla brigáda  na úklid hřiště a okolí. Brigády se zúčastnili jak dospělí, 

tak děti z fotbalového oddílu ţáků. 

 

30.4. - Pálení čarodějnic 

           Program: Dětská diskotéka 

                           Soutěţ o nejhezčí masku 

                           Opékání buřtů 

                           Zapálení velké hranice  

 

Program začal v 19.00 hod. diskotékou pro děti v maskách i bez masek. Po vyhodnocení 

nelepší masky dostaly všechny děti s maskou dárkový balíček. Soutěţ o nejlepší masku 

vyhrál tříletý Janík Černý. Následovalo opékání buřtů, které byly pro děti připraveny 

zdarma a poté byla zapálena velká hranice. 

Na této akci se podílela obec částkou 1.996,- Kč. 

(plakát viz příl. D61/2011) 

 

29.5. - Sokol byl jedním z partnerů Yard Resortu při konání dětského dne v prostorách 

           statku Yard Resort a pomáhal při jeho zajištění. 

           (viz příl. D33/2011 a 34/2011) 

 

26.6. - fotbalový turnaj Uniqa Cup k 85. výročí Sokola (plakát viz příl.č.D60/2011) 

            Program         25.6.  Kojetice-Bašť            3 : 6 

                                             Předboj-Líbeznice     5 : 1 

                                   26.6.  Kojetice-Líbeznice    6 : 2 

                                             Předboj-Bašť             4 : 3 

            Konečné pořadí:       1.   místo – Sokol Předboj 
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2. místo – SK Bašť 

3. místo – Jiskra Kojetice  

4. místo – FC Líbeznice  

              Od  20.00 hod. se na hřišti konala taneční zábava. 

 

9.-10.7.- fotbalový tým se zúčastnil pouťového turnaje v Bašti, odkud si přivezl pohár 

               za 2. místo. 

 

23.7. - Sokol Předboj pořádal Sportovní olympiádu dětí na statku Leonard ve Veliké Vsi 

           (Plakát viz příl. D62/2011) 

 

10.9. - konala se valná hromada TJ Sokol Předboj s tímto programem: 

1. Úvod 

2. Zhodnocení minulého roku  

3. Zpráva revizní komise  

4. Diskuse a hlasování  

5. Volba nového výboru  

6. Diskuse  

7. Závěr 

           V úvodu proběhlo přivítání zúčastněných 25 členů TJ Sokol Předboj a byla 

           odsouhlasena usnášeníschopnost valné hromady (24 členů ano, 1 se zdrţel). 

           Valné hromady se jako host zúčastnil starosta obce Ing. Karel Kodiš.  

            Dalším bodem bylo zhodnocení  fungování spolku za uplynulé období – výčet a 

            hodnocení konaných akcí, ekonomické dopady, stav a vývoj hospodaření, úprava 

            prostor a nový nájemce restaurace Na Hřišti a  poděkování všem sponzorům. 

            Zvláštní referát o fungování a záměrech muţstva ţáků přednesl vedoucí 

            mládeţnických oddílů Zdeněk Švihel. 

 

            Bylo odsouhlaseno zvýšení členských příspěvků: 

            Dospělí    – 500,- Kč/rok 

            Ţáci         –  300,- Kč/rok             

            Důchodci – 100,- Kč/rok  

 

            Kaţdý člen musí odpracovat ročně min. 3 hod. pro TJ Sokol Předboj. 

            Za kaţdou neodpracovanou hodinu činí extra příspěvek člena do pokladny 

            Sokola 100,- Kč. (Výsledky hlasování:  22x  ANO, 1x  NE, 2 se zdrţeli). 

            

            Za činnost v rozporu s posláním TJ Sokol Předboj byli vyloučeni z řad Sokola 3 

            členové. Vyloučení bylo odhlasováno 21 přítomnými členy Sokola, 4 se zdrţeli 

            hlasování). 

 

            Byl zvolen nový výkonný výbor TJ Sokol Předboj (výsledky hlasování 24x 

            ANO, 1 se zdrţel hlasování): 

  

            Předseda                   - Petr Weiss 

            Místopředseda          - Miroslav Podracký ml. 

            Tajemník                   - Ing. Miloslav Mahdík 

            Pokladník                  - Martin Příšovský  
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            Člen výboru              - Zdeněk Švihel  

            Revizní komise         - Milan Štoural, Michal Venós 

 

            Plán na další období: finančně stabilizovat chod klubu, zajistit dostatečnou 

            kvalitativní  úroveň muţstev, pořádat, spolupořádat a spolupracovat s okolím na 

            veřejně prospěšné činnosti a akcích pro děti,  jako např. pálení čarodějnic, 

            dětský den, Mikuláš apod. 

 

4.12. - Sokol se aktivně podílel na uspořádání akce „Mikuláš na statku“ v Yard Resortu. 

           Hradil divadelní představení pro děti  a zajistil  Mikuláše a čerty pro mikulášskou 

           nadílku – více viz „Aktivity na statku“ (Str. 51).  

           (Plakát viz příl. D67/2011) 

 

10.12. - pořádal Sokol taneční zábavu s bohatou tombolou v Yard Resortu, na sýpce. 

             Hudba: Karyna Band, Neratovice 

             Vstupné 100,- Kč 

             O  vstupenky byl velký zájem – zábava se vydařila. 

             (Plakát viz příl. D63/2011) 

 

25.12. - pořádal Sokol  nohejbalový turnaj trojic na víceúčelovém hřišti. 

             (Pozvánka – viz příl. D64/2011) 

 

Sokol nabízel v r. 2011 ke koupi také suvenýry, k doptání u p. Švihela, a sice: 
Dres (krátký rukáv) bílý s černými pruhy a černým popisem – cena 900,- Kč 

Tričko (krátký rukáv, bavlna) barva černá s bílým nápisem FC Sokol Předboj na zádech 

a znak Sokola vepředu  - cena 150,- Kč 

Dresík do auta – 120,- Kč 

 

 

 

2/ Rybářský spolek 

 

Dne 19.2. se konala členská schůze rybářského spolku v restauraci U Svobodů. 

Na programu byla kromě zprávy o činnosti v r. 2010 také volba nového výboru spolku. 

 

Sloţení výboru v r. 2011 
Tomáš Svoboda                předseda 

Petr Mika                          pokladník  

Miroslav Podracký st.      člen výboru  

Luděk Polach                   člen výboru               

Rybářský hospodář: Petr Vignát 

 

 

Počet členů v r. 2011 
Celkem 92 členů, z toho 12 členů do 18 let. 

 

 

 



44 

 

Ceny povolenek v r. 2011: 
Dospělí - Kč 1000,-/rok 

Mládeţ 10-15 let - Kč 100,-/rok 

Mládeţ 15-18 let - Kč 250,-/rok 

Děti do 10 let v doprovodu členů spolku mohou chytat zdarma, bez povolenky.  

 

Podmínkou pro vydání povolenky k rybolovu bylo odpracování 10 hod./rok  na údrţbě 

rybníka, důchodci a děti 5 hod./rok. Náhrada za kaţdou neodpracovanou hodinu je 100,- 

Kč.  

 

Poplatek nového člena spolku za registraci činí 500,- Kč.  

 

Rybí vsádka:  
sumec, kapr, amur, jeseter velký, karas stříbřitý, plotice, perlín, úhoř, candát a štika 

 

Násada ryb v r. 2011: 
Kapr, štika, candát, lín – v úhrnné hodnotě cca 85.000,- Kč 

 

Úlovky v r. 2011: 
Kapr             - uloveno 432 kusů, průměrná hmotnost 4,4 kg  

Amur            - uloveno   17 kusů, průměrná hmotnost 5,59 kg  

Štika             - uloveny     4 kusy, průměrná hmotnost 2,31 kg 

Candát          - uloveno   31 kusů, průměrná hmotnost 3,56 kg  

Úhoř             - uloveny     3 kusy o délce 69, 78 a 92 cm  

 

8. 10. - se konala podzimní brigáda členů spolku. Vyznačovala se vysokou účastí členů, 

kteří se sešli navzdory deštivému počasí. Kromě běţného úklidu okolí rybníka se 

členové výboru usnesli na určitých úpravách, které by měly pomoci zlepšit kvalitu vody 

a ţivotní podmínky ryb.  

Na přítoku od Panenských Břeţan byla vyčištěna odkalovací nádrţ, ze které bylo 

vybráno velké mnoţství řídkého kalu. Na několika místech Kojetického potoka na 

přítoku byl pak vysázen rákos, který by měl  fungovat jako přírodní filtr a  zbavovat 

vodu alespoň částečně  případných neţádoucích látek. 

Při této brigádě byly také zahájeny výkopové práce potřebné k výstavbě elektrické 

přípojky. Tato akce byla schválena obecním zastupitelstvem na 3. zasedání ZO dne 23.3. 

Byl zároveň odsouhlasen event. příspěvek obce, jehoţ výše by byla stanovena 

dodatečně v závislosti na celkových nákladech  investice. Elektrická přípojka by měla 

slouţit v zimě k napájení čeřidla, které by mělo být zbudováno na rybníku a zabránit v 

zimě zamrzání určité části rybníka. To by mělo zlepšit okysličení vody a umoţnit únik 

plynů nahromaděných pod ledem. Elektrickou přípojku by bylo moţné pouţít také např. 

při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí u rybníka. Způsob vyuţití 

této stavby by měl být specifikován v dodatku k nájemní smlouvě č. 60/2006 z 8.2.2006 

mezi Rybářským spolkem a obcí. Přípojka bude vybudována na pozemku, který je ve 

vlastnictví obce a po dobudování a zkolaudování stavby bude  převedena do vlastnictví 

obce Předboj.  

 

8.12. zemřel ve věku 78 let zakládající člen a dlouholetý funkcionář rybářského spolku 

         pan Karel Tomas.  
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Na webových stránkách rybářského spolku napsali jeho přátelé m.j. toto: 
„Opustil nás vzácný člověk, laskavého srdce a nestárnoucí duše, rybář Karel Tomas ve 

věku sedmdesáti osmi let.  

Jeho znalosti fauny a flory byly v dnešní době nevídané. Přesto stále prahl po dalším 

vědění a i ve vysokém věku se nebál nových věcí a technologií, které se naučil bravurně 

ovládat. Stále hledal informace, které by prospěly jeho milovanému revíru, rybníku v 

obci Předboj, kterému věnoval mnoho svého času. Mnoho let se aktivně podílel na 

chodu Rybářského spolku Předboj a jeho snahou vţdy bylo, aby revír vzkvétal. Karel 

miloval lidi a nikdy neodmítl přispět radou méně zkušenému kolegovi rybáři.“ 

 

Sport 

 
1/ Sportuj s námi – neregistrovaná skupina  

Skupina několika občanů, kteří do r. 2010 tvořili součást TJ Sokol Předboj. Nyní 

vytvořili neregistrovanou skupinu, která se schází pravidelně 2x týdně v restauraci U 

Svobodů, kde se hraje kulečník a někdy téţ petanque. Někdy se pořádají téţ turnaje v 

těchto disciplínách.  

 

2/ Předbojský Nordic Walking – neregistrovaná skupina  

Od r. 2009 vyráţí skupina několika ţen a 2 muţů na pravidelné vycházky s hůlkami po 

obci, do okolí obce a do sousedních vesnic. V průběhu roku se této činnosti věnovalo 

celkem kolem 10 účastníků.  

 

 

Předbojský triatlon 2011 – 2. ročník 

 

V neděli 3.7. se konal 2. ročník Předbojského triatlonu. 

Statut závodu: závod série TRITOUR – triatlony pro veřejnost  

                          závod Praţského poháru všech kategorií  

Místo konání:  Statek Yard Resort 

Pořadatel: Bike service Klecany o.s., Květnová  211, Odolena Voda 250 70 

Ředitel závodu: Petr Laňka – občan Předboje  

 

Triatlonové dopoledne bylo určeno dětem a mládeţi. 

Triatlonové odpoledne patřilo závodu dospělých, juniorů a dorostu. 

Hlavní závod triatlonu – plavání:             0,75 km 

                                        cyklistika:         28 km 

                                        běh:                   7,5 km 

 

Ceny:  První tři  v kaţdé kategorii obdrţeli věcné ceny. Prvních 100 přihlášených 

            obdrţelo funkční cyklistické ponoţky – specialní edice Předbojský triatlon 2011. 

 

Celý den moderoval Roman Beránek  za  hudebního doprovodu DJ Quatra. 

Od 17.00 do 21.00 hod. se na nádvoří statku konala rocková afterparty – DJ Quatro.  

Tak jako loni, závodu opět nepřálo počasí. Tentokrát to však bylo ještě horší. Deštivá 

neděle 3.7. byla jedním z nejstudenějších dní července r. 2011. 

(Příloha: 3 plakáty – D68/2011, D69/2011, D70/2011) 
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Předbojský přespolní běh 

V sobotu 22.10. pořádal Yard Resort  1. ročník předbojského přespolního běhu. Více 

viz. „Aktivity na statku“  (Str. 50). 

 

Různé ze sportu: 
30.4. - Cyklistický oddíl CKKV Praha pořádal cyklistický závod (časovku dvojic) 

           nazvanou Břeţanská Osma. Trasa závodu: Start-Panenské Břeţany, Předboj, 

           Veliká Ves, Odolena Voda, Panenské Břeţany, Bašť-cíl. 

 

 

Yard Resort – aktivity na statku  

V r. 2010 zahájil svou činnost multifunkční volnočasový areál nazvaný Yard Resort ve 

zrekonstruovaných  prostostorách bývalého statku.  

 

Začátkem roku 2011 vydal Yard Resort letáček nazvaný Aktivity na statku v 

Předboji.  
V nabídce byly: 

a/ pohybové aktivity (Zumba, Vinyasa Jóga a Jóga pro děti) 

b/ specializované terapie (Rolfing, Hoshino) 

c/ další plánované akce pro veřejnost 

Příl.č. D71/2011 

 

Další letáček Aktivity na statku v Předboji byl vydán v květnu 2011 a nabízel další  

rozšíření pohybových aktivit o další kurzy. 

Dále informoval letáček o zahájení prodeje prvních domů postavených v rámci 

developerského projektu v areálu Yard Resort. 

Letáček informoval také o oficiálním zahájení golfového areálu 14.5.2011 a nabízel 

kurzy golfu, jakoţ i individuální výuku. 

Příl.č. D72/2011 

 

Další letáček nazvaný Volnočasový areál v Předboji byl vydán na podzim 2011 a 

obsahoval výčet nabízených pohybových aktivit, jména lektorů a ceny. Obsahoval dále 

přehled poskytovaných terapií a plánovaných kulturních  akcí do konce roku 2011 a 

další informace o výuce golfu a zahájení Yard Resort golf klubu.  

Příl.č. D73/2011 

 

Přehled hlavních akcí v Yard Resortu v  r. 2011: 

 

11.2. - koncert na sýpce. Vystoupila skupina KMOTRA rock revival. Vstupné 80,- Kč. 

           (plakát viz příl.č. D74/2011) 

 

26.2. - seminář pro golfové nadšence. Půldenní seminář připravili zástupci společnosti 

           Golfsmith a mezinárodní golfový rozhodčí 1. třídy Bolek Bobčík.  

 

5.3. - zabíjačkové hody spojené s programem pro děti. Účast návštěvníků byla velká.  
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23.4. - ve 14.00 hod odstartovala první ze série cyklo-vyjíţděk, které byly pořádány 

           přes léto ve spolupráci s Bike service Klecany. Děti si mohly pod odborným 

           dohledem vyzkoušet „YARD MTB“ trasu v délce 11 km po okolí obce. 

 

14.5. - se konalo slavnostní otevření golfového areálu. Bylo moţné si zdarma vyzkoušet 

           co všechno golf nabízí. Slavnostní odpal provedl starosta Ing. Karel Kodiš. 

 

           Nově otevřený tréninkový areál disponuje driving rangem délky více jak 300 m s 

           krytými i otevřenými odpališti. Ve cvičném areálu je pro tréning krátké hry k 

           dispozici rozsáhlý chipping green s umělými překáţkami – vodní nádrţí a 

           cvičnými písečnými bunkery. Patování je moţné cvičit na rozlehlém 

           modelovaném putting greenu. 

           Zázemím golfového centra je plně vybavený golfový pro-shop, ve kterém je 

           moţné nalézt vše potřebné pro  hru. Je zde také moţnost zapůjčit si  základní 

           golfové vybavení.

 

Kavárna 

U příleţitosti otevření golfového areálu došlo také k otevření kavárny s recepcí. 

Kavárna byla do té doby otevřena pouze při různých akcích. Otvírací hodiny kavárny: 

Po – Pá             13.00 – 21.00 hod.          

So – Ne               8.00 – 21.00 hod.  

 

Od června byla kavárna otevřena kaţdý den od 8.00 do 21.00 hod., později byla otvírací 

doba upravena takto:  

 

Po – Ne                         9.00 – 20.00 hod.  

Čt  (filmové čtvrtky)     9.00 – 22.00 hod.  

Příl.č. D75/2011 –  nápojový lístek kavárny z května 2011 

 

29.5. - se konal  dětský den, odpoledne plné soutěţí, zábavy a sportu. Akce se konala ve 

           spolupráci s obcí Předboj. Dalšími partnery akce byly:  TJ Sokol Předboj,  

           Renova PV, Roland lešení, Ing. Jitka Loucká s.r.o.-Allianz. 

           Obec přispěla na tuto akci částkou 1361,- Kč a finančně se na této akci podílely 

           také firmy Renova PV a Roland.           

           Dětského dne se zúčastnila přibliţně stovka  dětí. 

           Program:  

14.00 – 15.00 hod.  Registrace  

14.30 – 15.00 hod.  Zahájení dětského dne – Zumbička s Niki 

15.00 – 15.15 hod.  Rozdělení dětí do druţstev 

19.00 Ukončení dětského dne   

           Přílohy: D33/2011-plakát a D34/2011-program  

              

          Jedna z maminek sloţila básničku k dětskému dni a za pomoci dalších maminek ji 

          děti zarecitovaly do místního rozhlasu. Relace se vysílala jako upoutávka na 

          dětský den a bude pouţívána i v budoucnosti. Na akci se podílelo Radio  

          Dechovka, které zajistilo nahrávku recitace dětí  ve svém studiu. Příl. č. 

          D39/2011 
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9.6. - natáčení videoklipu Bena Cristovao, finalisty české Superstar, k novému hitu 

11.6. - Z Čech aţ na kraj světa 

16.6. - slavnostní přísaha obecních stráţníků. Akce se konala  na sýpce. 

           Více viz „Z činnosti obecního úřadu“  (Str. 9). 

           (viz téţ příl.č. D14/2011 – Líbeznický zpravodaj) 

 

29.6. - Hurááá prázdniny – akce konaná na oslavu začátku prázdnin. 

            Pro děti bylo připraveno: 

 nanuk zdarma pro všechny ţáky ZŠ 

 zkušební lekce dětského golfu 

 dětská diskotéka 

 trampolína  

      (viz plakátek v příloze č. D35/2011) 

 

3.7. - areál Yard Resort poskytl zázemí 2. ročníku Předbojského triatlonu, který pořádal 

         Bike service Klecany (více viz „Sport“ str. 45) 

 

 

Příměstský tábor YARD RESORT léto 2011 proběhl ve dvou termínech: 

11.7. - 15.7.  a  8.8. - 12.8. 

 

Děti vyuţívaly tělocvičnu, sýpku, zahradu a golfový areál. 

Tábor byl určen pro děti od 3 do 12-14 let s tím, ţe starší děti se mohly zapojit do 

organizace programu a získat tak uţitečné znalosti.  

Plánovaný program: 

 7.00 - 8.30 postupný příjezd dětí do resortu  

 8.30 - 9.00 svačina  

 9.00 - 10.00 výtvarná činnost  

 10.00 - 11.30  sportovní činnost  

 11.30 – 13.00 oběd, odpočinek, promítání pohádky  

 13.00 - 14.00  výtvarná činnost  

 14.00 - 15.30 sportovní činnost  

 15.30 – 16.00 odpolední svačina  

 16.00 - 18.00 volná zábava, hry apod.  

 16.00 - 18.00 vyzvedávání dětí rodiči   

Mezi sportovní činnosti patřily míčové hry, dětská jóga, zumba, tanečky, základy golfu 

apod. 

Výtvarná  činnost: decoupage, výrobky z hmoty fimo, navlékání korálků, malování na 

sklo, malování textílií apod. 

Kaţdý účastník tábora si odnesl  na památku táborové tričko, které si mohl  sám 

dekorovat. Na závěr čekala  děti olympiáda a udělování diplomů. 

 

Ceny:  

 Základní cena: 4690.- Kč / dítě  
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 Cena při včasné rezervaci do 30. 6. 2011: 4190.- Kč / dítě  

 Sourozenecká sleva/cena: 4190 Kč / dítě  

 Cena při rezervaci obou turnusů: 4190 Kč / dítě.  

 Slevy se  nesčítaly  

Ve stejných termínech proběhl také tábor  specializovaný  na výuku golfu, který      

vyuţíval zázemí nové golfové akademie.  

13.7. - na nádvoří statku byly přivezeny a usazovány sochy Pavla Opočenského z 

           klatovské galerie. Díla jsou vystavována pod názvem Ursacral a jsou určena k 

           prodeji.  

 

31.8. - se konala v prostorách sýpky akce pro seniory nazvaná „Vzpomínky nám    

           zůstanou aneb zábavně o stáří s legendami československého šoubyznysu“. 

           Celou akci zajišťoval obecní úřad a organizace se ujala administrativní 

           pracovnice OÚ paní Michaela Langová.  

           Pořadatelem pořadu byl Palace Illusion s.r.o., patronkou projektu byla Zita 

           Kabátová.  Pořad moderovali  Aleš Cibulka a Vladimír Hron, jako hosta si 

           přizvali Václava Moravce, který uvádí kaţdou neděli na ČT1 pořad „Otázky 

           Václava Moravce“.  Dalšími hosty, které přizvala paní Langová byla lékařka 

           MUDr. Henrieta Mavrogeni z Předboje a  pracovnice odboru sociálních věcí a 

           zdravotnictví Městského úřadu v Brandýse n/L-Staré Boleslavi  paní Nosková a 

         Viplaková. Pořad začal v 18.00 hod. a celá akce trvala do 20.30 hod. O přestávce 

           pořadu bylo moţné napsat  dotaz  na některého z účinkujících nebo  hosta.  

           Z dotazů byly pak vylosovány 4 lístky. 3 vylosovaní obdrţeli vstupenku  

           do Palace Illusion, hlavní cena byl tlakoměr na měření krevního tlaku. V průběhu 

           večera  vystoupil také sales manager obchodního a marketinkového odd. Yard 

           Resortu Jan Škroud s kolegyní Amarou Zemplinerovou, aby informovali 

           přítomné o současných aktivitách multifunkčního areálu Yard Resort a o nově 

           připravovaných akcích.  

           Celá akce měla velký úspěch. Zúčastnili se také senioři z okolních vesnic. 

           Přílohy: plakát D36/2011 

                         fotografie Aleše Cibulky a Vladimíra Hrona s věnováním a podpisem 

                         D37/2011  

            Z této akce si mohli senioři přinést domů letáček s podzimní nabídkou aktivit 

            pro seniory. Kromě golfu, který začal jiţ v květnu nabízel letáček seniorům 

            hodiny jógy a pilates (leták viz příl. D76/2011) 

 

3.9. - konal se sportovní den pro děti a rodiče nazvaný „Zvesela do školy“. Akce 

         probíhala od 10.30 do 19.00 hod.  

        Program: 
        10.30 – 12.00 a 12.15 – 13.45 jóga pro děti i dospělé se slevou 50% z běţné ceny. 

        14.00 – 15.00 program na golfové akademii, golfové soutěţe 

        14.00 – 16.30 moţnost vyzkoušet si novou tréninkovou tenisovou zeď 

        14.00 – 16.30 chytání kapříků z rybníka v areálu statku za asistence rybářů 

        15.30 – 16.30 vyjíţďka 10 km na horských kolech  – děti od 10 let s vlastní 

                               výbavou 

        16.30 – 17.30 trialová exhibice na nádvoří statku za účasti dětí – Trial Úvaly 

        17.30 – 19.00 koncert country kapely Veterán Western 
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         Po celý den byl na nádvoří statku otevřen stánek s občerstvením. Kromě toho byla 

         v provozu také kavárna. (Plakát viz příl.č. D38/2011) 

 

17.9. - na nádvoří statku se konalo  od 14.00 do 18.00 hod. setkání se sochařem Pavlem 

           Opočenským. Umělec podal komentář ke svým sochám, které  zde od 13.7. tvoří 

           stálou expozici.  

 

28.9. - se konal „Bazar na statku“, kde bylo moţné prodat nepotřebné věci, jako např. 

           hračky, nábytek, oblečení, elektroniku, bytové doplňky, sportovní potřeby aj. 

           Pronájem prodejního místa: 50,- Kč/osoba. (Plakát viz příl. D77/2011) 

 

6.10.- v kavárně statku byly zahájeny  filmové čtvrtky. Jednalo se o cyklus promítání 

          tématických filmů v původním znění s titulky s úvodním slovem filmového 

          kritika. Začátek promítání byl vţdy ve 20.00 hod. (Program viz příl. D78/2011) 

 

15.10. - konalo se nulté mistrovství Yard Resort Golf Clubu. Turnaje se zúčastnilo 70 

             hráčů. 

 

22.10. - uskutečnil se 1. ročník Předbojského přespolního běhu 6 km / 12 km. 

             Organizátorem závodu byl Yard Resort. Partnery akce byla obec Předboj a  Bike 

             Service Klecany. 

             Start i cíl závodu byly na nádvoří statku Yard Resort.  

 

             Program: 

             dětský závod -   500 m a 1000 m 

             hlavní závod - „Malý YARDA“ -   6560 yardů (6 km) 

                                    „Velký YARDA“ - 13120 yardů (12 km) 

             Odpoledne po závodech: afterparty – DJ Patrik 

             Závodníci se jménem Jaroslav měli 50% slevu na startovném. 

             Příl.: Plakát D79/2011, plán trasy D80/2011 

                      
30.10. - byl uspořádán zábavný program na sýpce s názvem „Halloween na statku“ 

             spojený s dekorováním dýní. 

             Dýně pro děti byly zdarma, nástroje na dlabání musely mít děti vlastní. 

             Dýně na vaření i k dekoraci bylo moţné téţ koupit. V nabídce občerstvení pro 

             děti i dospělé byly dýňové speciality, párky v rohlíku a speciální i tradiční teplé 

             nápoje.  

             Plakát viz příl. D81/2011 

 

1.11. - změnila se otvírací doba kavárny na statku: 

           Po – pá        14.00 - 21.00 hod. 

           So – ne          9.00 – 21.00 hod. 

           Zároveň slibovala kavárna nový sortiment zákusků, rozšíření nabídky vín a 

           míchaných nápojů. Jako specialita je v kavárně k dostání také bavorské 

           kvasnicové pivo Erdinger (světlé, tmavé i nealkoholické). 

           Seniorům nad 60 let je poskytována sleva 20 % na všechny druhy kávy.  

 

11.11. - 13.11. - degustace Svatomartinského vína v kavárně  
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17.11. - 20.11. – degustace vína Beaujolais v kavárně  

 

21.11. -  v prostorách kavárny se konalo slavnostní „Vítání občánků“. Více viz kapitola 

              „Obyvatelstvo“ (Str. 35). 

 

4.12. - Mikuláš na statku  

           Partnery akce byly: obec Předboj a TJ Sokol Předboj  

           Akce se konala na sýpce. 

           Program: 

15.00 – 16.30 hod. Bazar zimního sportovního oblečení  

16.00 – 17.00 hod.  Divadelní představení „Malované písničky“ 

17.00 hod.  Mikulášská nadílka  

           Plakát viz příl. č. D67/2011 

 

10.12. - Sokol Předboj pořádal taneční zábavu v Yard Resortu, na sýpce. 

             Více viz kapitola „Spolky/TJ Sokol, Předboj“ (str. 43). 

             Plakát – viz příl. č. D63/2011 

 

 

17.12. - V horním patře sýpky se konal od 18.00 hod.  první adventní koncert. 

              Partnerem akce byla obec Předboj.  

              Účinkovali: Lucie Fišer Silkenová – soprán 

                                 Jan Fišer – housle 

                                 Ivo Kahánek – klavír 

              Vstupné: dospělí 100,- Kč, děti zdarma 

 

              Vzhledem k velkému úspěchu tohoto koncertu  je naděje, ţe se adventní 

              koncerty na sýpce budou opakovat i v příštích letech a stanou se tradicí. 

              (Plakát viz příl. D82/2011) 

    

 

Kultura 
 

Obecní knihovna  
 

Knihovnice:  Jana Šandarová. 

Otvírací doba knihovny:  kaţdou středu 15.00 – 18.00 hod.  

 

Celkový počet svazků k 31.12.2011:    2250 svazků 

Z toho krásná literatura                         2048 svazků 

Naučná literatura                                     202 svazků  

V roce 2011 přibylo 72 nových knih. 

K dispozici byly dále  výměnné soubory z Husovy knihovny v Říčanech a z výměnného 

kniţního fondu knihovny města Mladá Boleslav. V roce 2011 to bylo celkem 18 

souborů, coţ představuje  985 knih. 
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K dispozici občanům byl po celý rok veřejný internet umístěný v zasedací místnosti OÚ 

a přístupný vţdy v úředních hodinách OÚ.  

 

Počet registrovaných čtenářů v roce 2011          54 

Z toho děti do 15 let                                            20 

Celkový počet návštěvníků v r. 2011                459 

Celkový počet uţivatelů internetu                         4 

 

Celkový počet výpůjček v r. 2011                   1322 

Z toho dospělí - krásná literatura                     1138 

Z toho dospělí - naučná literatura                        28 

Z toho děti krásná literatura                               135 

Z toho děti naučná literatura                                21    

 

25.3. - se konalo 1. čtení v knihovně určené především dětem, ale také jejich rodičům. 

           Všichni zúčastnění si mohli prohlédnout knihovnu a děti namalovaly obrázky, 

           kterými byla pak knihovna vyzdobena. Zároveň byly předány odměny nejlepším 

           dětským čtenářům r. 2010, kterými byli Gábinka Weissová a Filip Mašek. 

 

V r. 2011 se knihovna zapojila do akce „Čtení pomáhá“. Jednalo se o projekt, který 

rozděluje kaţdý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. Akce se mohl zúčastnit 

kaţdý ţák základní nebo střední školy, tj. od 1. třídy aţ do 18 let. Byly stanoveny tři 

věkové kategorie ţáků, a sice:  

1.-5. třída ZŠ 

6.-9. třída ZŠ a 1.-4. ročník osmiletých gymnázií 

SŠ a 5.-8. ročník osmiletých gymnázií 

Kaţdé věkové kategorii byl přiřazen seznam knih, ze kterého si děti mohly vybírat. K 

účasti na tomto projektu bylo nutné se zaregistrova na www.ctenipomaha.cz. Po 

přečtení knihy musely děti zodpovědět 4 testové otázky a v případě, ţe uspěly, získaly 

50,- Kč,  které mohly věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.  

 

 

Zájezdy za kulturou 

 

V r. 2011 pokračoval obecní úřad v organizování zájezdů do praţských divadel. 

Organizaci převzala po paní Janě Šandarové paní Michaela Langová. O moţnosti 

zakoupení vstupenek byli občané informováni oznámením na nástěnce, na 

internetových stránkách obce a vyhlášením v místním rozhlase. Vstupenky si hradili 

občané  sami, dopravu autobusem organizoval a hradil obecní úřad. 

 

19.2. - zájezd do Divadla ABC 

           hra: Pan Kaplan má třídu rád – cena vstupenky 390,- Kč 

           zúčastnilo se celkem 40 občanů 

12.3. -  zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka  

            hra: Hurvínek uţ zase zlobí (představení pro děti) – cena vstupenky 140,- Kč 

            zúčastnilo se celkem 40 rodičů a dětí  

 

http://www.ctenipomaha.cz/
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5.5. - zájezd do Dejvického divadla 

         hra: Krajina se zbraní – cena vstupenky díky slevovým kuponům pouze 175,- Kč 

         zúčastnilo se celkem 40 občanů 

 

8.10. - zájezd  pro děti  do  Městské knihovny v Praze  

           hra: představení Michala Nesvadby 

           cena vstupenky: 165,- Kč – děti do 3 let (bez sedadla) zdarma 

           zúčastnilo se celkem 40 rodičů a dětí 

 

4.10 – zájezd do divadla Kalich 

           hra: Na  hniličko – ceny vstupenek 499,- a 399,- Kč 

           zúčastnilo se celkem 40 občanů 

 

4.12. - zájezd do Stavovského divadla  

           hra: Čaj u pana senátora – ceny vstupenek 230,- aţ  260,- Kč 

           zúčastnilo se celkem 30 občanů 

 

 

Různé 

 
V Restauraci u Svobodů a Na Hřišti se konaly různé kulturní akce - viz „Pohostinská 

zařízení“  (str. 23 a 24).    

 

 

 

Školství 
 

1/  Mateřské školy 

 

V r. 2011 byla v platnosti smlouva s obcí Kojetice o umístění celkem 15 dětí v Mateřské 

škole v Kojeticích,  bez rozdílu věku dítěte. Podmínkou byl trvalý pobyt alespoň 

jednoho z rodičů v Předboji. Několik dětí navštěvovalo jiné MŠ.  

 

Částky vyplacené mateřským školám, kam chodily děti z Předboje: 

Kojetice                                 134.206,-    Kč 

Čakovičky                                 3.589,62  Kč 

Libiš                                        13.865,37  Kč 

Nově otevřená MŠ Předboj     79.000,--   Kč 

  

 

 

Mateřská škola Předboj  
Na přelomu června a července byla zahájena výstavba MŠ v Předboji. Více viz 

„Investiční akce v r. 2011“ (str. 21).  Stavba byla dokončena na přelomu srpna a září 

2011. Kolaudační řízení proběhlo v září 2011.  Ředitelkou byla jmenována paní Šárka 

Medová, rodačka z Předboje, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Poté bylo 

poţádáno o zápis MŠ do rejstříku škol a školských zařízení.  
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29.9. – konal se zápis do nově otevřené MŠ.  

            Ještě týţ den v 18.00 se rodiče dozvěděli, zda byly jejich děti přijaty. 

            Kapacita MŠ Předboj je 28 dětí, přihlášeno bylo 28 dětí a všechny byly přijaty. 

            25 dětí bylo z Předboje,  3 děti  z Baště.   

 

30.9. - školka byla slavnostně otevřena. Děti mohly zůstat ve školce celé dopoledne, 

           zatím ještě s rodiči. Pro děti a jejich rodiče bylo připraveno malé občerstvení a 

           při odchodu dostaly děti malý dárek na památku.  

 

Stravování bylo zajištěno formou dodávky jídel z vývařovny Gymnázia Františka 

Palackého v Neratovicích. Jídlo  bylo  dováţeno  z Neratovic zaměstnankyní výdejny 

jídla MŠ a svačiny byly  připravovány ve výdejně MŠ. Bylo dohodnuto, ţe v období 

školních prázdnin bude jídlo dováţeno ze Základní školy a Mateřské školy, Kojetice. 

 

Personální obsazení MŠ: 
ředitelka               - Mgr. Šárka Medová  

učitelky                - Zdeňka  Staňková                                

                             - Bc. Kateřina Beránková  

výdej jídla            - Veronika Šimková  

úklid                     - Vladimíra Medová  

 

 

5.10. byly zprovozněny webové stránky MŠ Předboj  - www.mspredboj.cz 

 

12.11. - se konala brigáda v MŠ. Rodiče měli pomoci s úpravou zahrady. Dostavilo se 

             však pouze 7 rodičů, včetně ředitelky školky, starosty a místostarosty. 

 

Akce školky v r. 2011 

5.12.   - byl ve školce Mikuláš 

22.12. - Vánoční den ve školce  

 

 

2/ Základní školy  
 

Základní škola Kojetice 
Ve školním roce 2010/2011 nechodily do školy v  Kojeticích  ţádné děti z Předboje.  

Ve školním roce 2011/2012 navštěvovaly školu v Kojeticích 2 děti, za které zaplatila 

obec neinvestiční náklady ve výši 14.022,- Kč. 

 

Základní škola Panenské Břeţany – 1 dítě z Předboje (bez nákladů obce) 

 

Základní škola Líbeznice  
Celkový počet ţáků z Předboje v r. 2011:       26 

Roční příspěvek obce:                                     235.612,00 Kč  (tj. 9.062,- Kč na 1 ţáka)    

 

Nadále platí „Dohoda o spádovém obvodu  ZŠ Líbeznice pro ročníky 1 – 9  uzavřená v 

souladu se zákonem mezi obcemi Předboj a Líbeznice.                      

http://www.mspredboj.cz/
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Do školy dojíţdějí děti autobusem. Ráno je moţné pouţít do Kojetic i do Líbeznic linku 

PID 416 (školní autobus), do Líbeznic téţ linku PID 368. Odpolední spojení z Kojetic 

není, z Líbeznic je moţné pouţít spoje linky PID 368.  

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2011/2012 se konal takto: 

 

ZŠ Líbeznice – čtvrtek  20.1.2011   14 - 17 hod.  

                          pátek     21.1.2011   13 - 16 hod.  

                          Náhradní termín -  čtvrtek 10.2.  14 – 16 hod. 

                          Novinkou pro školní rok 2011/2012 je jedna první třída pro ţáky s 

                          výrazným výtvarným talentem. 

 

ZŠ Kojetice -   středa     26.1.2011  14 - 17 hod.  

                          pátek     28.1.2011   13 - 15 hod. 

 

 

Shodou okolností slavily školy v Kojeticích i v Líbeznicích v r. 2011 významná jubilea.  

 

Kojetická škola slavila 120 let od začátku vyučování v nově postavené budově a 

350 let školství v Kojeticích. Budova, ve které se učí dodnes, byla postavena v r. 1891 

jako trojtřídní škola.  V r. 2002 byla do budovy školy přesunuta také MŠ Kojetice.  

Současnou ředitelkou školy je od r. 2007  Mgr. Pavlína Komeštíková. 

K oslavě výročí pořádala škola ve spolupráci s Obecním úřadem v Kojeticích výstavu a 

setkání, ke kterému byli zváni všichni zájemci, ale především bývalí kantoři, ţáci,  

rodiče a rodáci z Kojetic a okolí. 

Hlavním dnem oslav byl 1. říjen. Výstava byla otevřena od 11.30 do 17.00 hod. Od 

13.00 hod se konal na prostranství před školou kulturní program školy. Výstava byla 

umístěna do jídelny školy. Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení, které 

představovalo chlebíčky, pečené maso a zákusky.  K pití byla připravena minerálka a na 

poţádání bylo moţné dostat i kávu. 

Výstava byla otevřena také v neděli 2. října od 9.30 do 16.00 hod. 

Pozvánka viz příl. D84/2011 

 

Líbeznická škola slavila 55 let od zahájení vyučování v nové budově školy. 
Výstavba nové školy byla zahájena v r. 1954, v r. 1955 byla dokončena hrubá stavba. 

Vyučování v nové škole bylo zahájeno ve školním roce 1956/1957 a to 3.9.1956. 

Současnou ředitelkou školy je od r. 2003  Mgr. Ivana Pekárková ze Zlonína, která je na 

tomto postu 7. v pořadí od otevření nové školy v r. 1956.  

Oslava 55. výročí se konala 10.9.2011 v budově školy. Při vstupu do areálu školy vítali 

návštěvníky ţáci školy a kaţdý účastník dostal na památku keramický „knoflík pro 

štěstí“ vyrobený dětmi. Oslavu zahájila v 11.00 hod. ředitelka školy, která předala slovo 

starostovi Líbeznic Mgr. Martinu Kupkovi. Zahájení oslavy se konalo v nové učebně 

cizích jazyků, která byla vybudována z dotace EU a je vybavená 25 počítači. Poté si 

mohli všichni návštěvníci prohlédnout celou školu. Na malé výstavě o historii školy 

bylo moţné nahlédnout také do kronik školy a prohlédnout si jak historické fotografie, 

tak fotografie ze současnosti. Prohlídka zahrnovala také prostory druţiny a pěkně 

upravenou zahradu. Pro návštěvníky bylo připraveno  malé pohoštění ve školní jídelně, 

které zahrnovalo obloţené chlebíčky, sladké i slané pečivo, kávu, čaj nebo minerálku. 



56 

 

Oslav se zúčastnilo i několik starších učitelek, které jsou jiţ v důchodu.  

Celá akce byla velmi dobře zorganizovaná, nálada byla příjemná a příjemné byly i paní 

učitelky, které diskutovaly s návštěvníky a ochotně odpovídaly na otázky návštěvníků.  

Pozvánka viz příl. D85/2011 

 

 

 

Zdravotnictví 

 
V obci je jiţ třetím rokem v provozu  soukromá  zdravotní ordinace pro dospělé v ulici 

U Prutníku 188. Svou činnost zahájila v lednu 2009. 

Lékařka:                MUDr. Henrieta Mavrogeni 

Zdravotní sestra:   Kristina  Kašparová 

                                 Po jejím odchodu na mateřskou dovolenou v dubnu 2011 nebyla v 

                                 ordinaci aţ do července stálá sestra.  

                                 1.8. nastoupila nová zdravotní sestra Petra Rollová z Neratovic. 

 

Ordinační hodiny:   Po    11.00 - 13.30 hod 

                                   Út      7.00 -   9.00 hod.  

                                   St       7.00 -   9.00 hod.  

                                   Čt     16.00 - 19.00 hod.    

                                   Pá     12.00 - 15.00 hod.   

 

V roce 2011 přibyli další noví pacienti z Předboje i z okolních vesnic.  

Paní doktorka ordinuje také v Libiši a v Praze.  

 

 

Část  občanů vyuţívá  zdravotní středisko v Líbeznicích, kde ordinují tito lékaři: 

 
Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Jana Posltová 
Ordinační hodiny: Po, Út, Čt, Pá  7.00 – 12.00 hod. , St 13.00 – 17.30 hod.  

 

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Eva Chlumská  
Ordinační hodiny: Po, St, Čt, Pá  7.30 – 12.00 hod., Út 12.00 – 17.00 hod.  

 

Dětská lékařka MUDr. Miluše Svobodová, která se střídá s MUDr.  Janou 

Homolkovou. 
Ordinační hodiny:  Po, St, Čt, Pá  7.30 – 12.00 hod., Út  13.00 – 16.00 hod. 

 

 

Zubní lékařka MUDr. Eva Hlavičková 
Ordinační hodiny: 

Po, Út    7.30 – 12.30   13.00 – 16.00 hod.  

St         13.00 – 17.00 hod. 

Čt           7.30 – 14.00 hod. 

Pá           7.30 – 14.00 hod.  
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Do střediska dojíţdí  z Neratovic gynekolog  MUDr. Petr Toupalík 
Ordinační hodiny v Líbeznicích: 

Po     15.10 – 16.10 hod.  

St      15.10 – 16.10 hod.  

Pá     14.10 – 15.10 hod.   

 

1.9. byl v líbeznickém zdravotním středisku zahájen provoz dvou nových ordinací. Svou 

činnost zde zahájila gynekoloţka  MUDr. Veronika Galambošová, která bydlí od r. 2007 

v Bašti.  (viz téţ příl. D14/2011-Líbeznický zpravodaj) a stomatoloţka  MUDr. Sabina 

Legnerová. 

 

Ordinační hodiny: 

 

Gynekologie – MUDr. Veronika Galambošová 
Po    14.30 – 18.00 hod.  

Út      7.30 – 14.30 hod. 

St       7.30 – 15.30 hod.  

Čt       7.30 – 14.30 hod.  

 

Stomatologie – MUDr. Sabina Legnerová  
Po     13.00 – 18.00 hod.  

Út       7.30 – 12.00         13.00 – 14.30 hod.  

St        7.30 – 12.00         13.00 – 18.00 hod.  

Čt        7.30 – 12.00         13.00 – 15.00 hod 

Pá        7.30 – 12.00 hod 

 

 

Nejbliţší  a nejvíce vyuţívané lékárny: 
Líbeznice, Ul. Martinova 142. 

Neratovice, především v ul. Kojetické 1021, avšak je zde několik dalších lékáren.  

Praha, především u metra Ládví a v Hypermarketu Globus v Čakovicích 

 

 

Nejbliţší nemocnice: 

 Almeda, a.s. - Městská nemocnice, Neratovice – nestátní zdrav. zařízení  

 PP Hospitals, s.r.o. - Nemocnice Brandýs n/Labem-Stará Boleslav – nestátní  

            zdravotnické zařízení   

 Nemocnice Měšice – nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje 

onkologickou a tzv. následnou lůţkovou péči. 

 Nemocnice Na Bulovce  

 

Doprava 

 

Dopravní obsluţnost zajišťovala v r. 2011 firma ROPID (Regionální organizátor 

praţské integrované dopravy) prostřednictvím dopravní firmy  ČSAD Střední Čechy se 

sídlem v Brandýse nad Labem/ Staré Boleslavi. Do obce jezdí  tyto linky PID (Praţské 

integrované dopravy): 
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368 – Praha,Ládví - Předboj 

416 – Předboj/Zlonín-Líbeznice 

418 – Libiš-Odolena Voda  

 

Ceny jízdenek v r 2011: 
Rok 2011 nebyl pro autobusovou dopravu příliš příznivý. Jiţ koncem r. 2010 

informoval Krajský úřad Středočeského kraje obce o připravovaném sníţení finančních 

prostředků základní dopravní obsluţnosti. Kraj ponechal obcím na zváţení, zda budou 

chtít přesunout  navrţené spoje do ostatní dopravní obsluţnosti a podílet se na  

nákladech za prokazatelné ztráty dopravců nebo zda budou  vybrané spoje zrušeny. 

 

Od 1.1.2011 došlo ke změnám Tarifu PID a  k citelnému zdraţení cen jízdného, a sice: 

 

Pro cestování v regionu – vybrané údaje týkající se obce Předboj: 

Druh jízdenky Počet pásem  Počet minut Jízdné Kč  

dříve 

Jízdné Kč od 

1.1.2011 

Plnocenná přestupní 6 150 38,- 46,- 

Plnocenná přestupní 4 90 26,- 32,- 

Plnocenná přestupní 2 max. 30 min. 14,- 18,- 

Plnocenná nepřestupní  2 max. 15 min. 10,- 12,- 

 

Pro cestování po Praze: 

Druh jízdenky Počet pásem  Počet minut Jízdné Kč  

dříve 

Jízdné Kč od 

1.1.2011 

Plnocenná přestupní  4 pásma: P, 0, B 75 26,- 26,- 

Plnocenná nepřestupní  4 pásma: P, 0, B  v 

povrch.dopravě 

Pásmo P - metro 

20  

 

30 

18,- 

 

18,- 

18,- 

 

18,- 

 

Základní informace o tarifu viz příl. D87/2011. 

 

Zvýhodněné přestupní jízdenky pro děti od 6 do 15 let ve vnějších pásmech činí vţdy 

polovinu plnocenné jízdenky.   

Bezplatně se přepravují děti do 6 let věku a osoby starší  70 let. 

Na území hl. m. Prahy se přepravují bezplatně i děti od 6 do 10 let, na poţádání jsou 

však povinny předloţit jakoukoliv průkazku s fotografií, jménem a razítkem. 

Zvýhodněné (poloviční) přestupní jízdenky na území Prahy platí téţ pro seniory od 60 

do 70 let, kteří jsou drţiteli průkazky PID „Senior“. Zvýhodněné jízdné platí v pásmech 

P, 0 a B (nikoliv ve vnějších pásmech). 

 

Další novinkou od ledna 2011 bylo zavedení nových zastávek „na znamení“. Jejich 

počet se zvýšil v Praze o cca 160 a mimo Prahu o cca 50. Od 3.1.2011 došlo také ke 

změně způsobu zastavování v těchto zastávkách. Cestující nemusí jiţ na přijíţdějící 

autobus mávat. Stačí, aby cestující stáli na zastávce tak, aby je řidič viděl. Naopak 

nestojí-li na zastávce nikdo, nemusí řidič v takové zastávce zastavovat vůbec. To by 

mělo zvýšit plynulost dopravy a přinést celkové zrychlení. V návaznosti na tuto změnu 

byl vydán 3.1.2011 nový jízdní řád pro linku 368. Jedinou změnou byl počet zastávek 
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na znamení, který se změnil z dosavadních 3 ve směru na Prahu a 2 ve směru z Prahy na 

5 ve směru na Prahu a 4 ve směru z Prahy. Časy jednotlivých spojů zůstaly beze změny.  

 

Připravované změny v dopravě způsobené plánovaným sníţením dotací Krajského 

úřadu  Středočeského kraje avizované jiţ na sklonku minulého roku  vyvolalo 

nespokojenost obcí a v důsledku toho bylo svoláno mimořádné jednání krajských 

zastupitelů na sobotní večer 29.1. Schůzky se zúčastnila asi stovka starostů obcí 

Středočeského kraje. Jednání skončilo však dříve neţ začalo, neboť zastupitelé z řad 

ČSSD a KSČM neschválili navrhovaný program jednání a tím schůzka skončila.  V 

důsledku toho nedošlo k plánované změně JŘ s omezením spojů jiţ od 1.2. jak bylo 

původně avizováno.  Zprávu o tom přinesl i ROPID na svých webových stránkách, kdyţ 

31.1. informoval cestující, ţe na linkách Praţské intergrované dopravy (PID)  nedochází 

od 1.2.2011 k ţádným změnám (omezením).  

 

Linka PID 368 
V souvislosti s přidáním 3 nových spojů linky 368 s platností od 12.12.2010 vzrostly 

zúčastněným obcím náklady na tuto linku. Prokazatelné ztráty dopravce u této linky 

byly vykalkulovány pro rok 2011 na 504.202,80 místo původních 233.998,-, 

vyčíslených pro r. 2010. 

Více jak dvojnásobné zvýšení  nákladů bylo způsobeno tím, ţe prokazatelné ztráty u 

spojů zařazených nově do základní dopravní obsluţnosti (slouţící k cestě do/z práce a 

škol) nebudou jiţ od r. 2011 plně dotovány  Krajským úřadem Středočeského kraje, jak 

tomu bylo doposud.  Vzhledem k nedostatku financí a úsporným opatřením avizoval 

Krajský úřad Stř. kraje jiţ na sklonku r. 2010 omezení spojů, které jsou jiţ zařazeny do 

základní dopravní obsluţnosti a obce byly upozorněny na to, ţe případné nové spoje 

musí být plně hrazeny z rozpočtu obcí. Kaţdé další přidání nových spojů bude tedy 

napříště  zařazováno do ostatní dopravní obsluţnosti, kde vzniká obcím povinnost 

uhradit dopravci kaţdoročně  prokazatelné ztráty na jednotlivých linkách.  

 

Vzhledem k tomu, ţe zastupitelstvo obce Bořanovice neschválilo nárůst nákladů oproti 

minulému roku, zůstala částka pro Bořanovice stejná jako v r. 2010 a musel být upraven  

procentuální podíl ostatních obcí. Ztrátu převzala však v plné výši obec Bašť  a tím se 

zvýšil podíl Baště z 60 % na 61,6 %. Procentuální podíly obcí Předboj a Líbeznice 

zůstaly  nezměněny.  

 

Obec Podíl nákladů v % 

v r. 2010 

Částka  Podíl nákladů v % 

od r. 2011 

Částka 

Bašť 60 140.399,- 61,6 310.609,10 

Předboj  30    70.199,- 30 151.260,80 

Líbeznice 7    16.380,- 7   35.294,20 

Bořanovice  3      7.020,- 1,40     7.038,70 

(Kopie dopisu obce Bašť na Ropid z 23.5.2011 s rozdělením nákladů pro jednotlivé 

obce viz příl. D86/2011) 

 

1.7.2011 vstoupil v platnost nový Tarif PID 

Nový tarif přinesl změny v přepravě na území hl.m. Prahy. Nově byla rozšířena 

bezplatná přeprava dětí a seniorů. Rozšíření bezplatné přepravy se týkalo  dětí  od 10 do 
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15 let a seniorů od 65 do 70 let a to ve všech dopravních prostředcích Praţské 

integrované přepravy na území Prahy. Bezplatná přeprava byla však podmíněna 

prokázáním se opencard s nahranou slevovou aplikací v ceně 120,- Kč s platností max. 

6 let. Bez opencard nutno zaplatit poloviční jízdné u dětí i seniorů, avšak i k tomu je 

nutné vlastnit průkazku PID. (Před touto změnou tarifu byla bezplatná přeprava v Praze 

určena pouze dětem do 10 let a seniorům nad 70 let). V důsledku toho byly však ceny 

plnocenných jízdenek upraveny takto: 

 

Ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu po Praze dle nového Tarifu z 1.7.2011: 

Druh jízdenky Počet pásem  Počet minut Jízdné Kč  

dříve 

Jízdné Kč od 

1.7.2011 

Plnocenná přestupní  4 pásma: P, 0, B dříve 75 (nově 90) 26,- 32,- 

Dříve plnocenná nepřestupní  

od 1.7.2011 plně přestupní 

4 pásma: P, 0, B v 

povrch.dopravě 

Pásmo P - metro 

dříve 20 (nově 30) 

 

dříve 30 (nově 30) 

18,- 

 

18,- 

24,- 

 

24,- 

  

Změny Tarifu PID od 1.7.2011 na území Prahy viz příl. D88/2011. 

Ceny jízdného PID od 1.7.2011 viz příl. D89/2011. 

 

Ceny jízdenek ve vnějších pásmech PID zůstaly beze změny (oproti  tarifu  z 1.1.2011). 

I ve školním roce 2011/2012 měli děti a studenti ţijící ve Středočeském kraji a 

dojíţdějící  do škol ve Středočeském kraji nárok na částečnou  úhradu cestovních výloh. 

Děti a studenti si hradili dopravné sami a na základě ţádosti zasílané na Krajský úřad 

Středočeského kraje v předepsaných termínech, dostali zpět část nákladů na dopravu. .  

 

 

Změny jízdních řádů v r. 2011: 
 

Linka PID 368: 

3.1. -  jediná změna oproti JŘ z 12.12.2010 byla ta, ţe přibylo několik zastávek na 

          znamení a byl upraven způsob zastavování v těchto zastávkách – viz výše. 

          Příl.č. D90/2011 

20.4. - ţádná změna – příl.č. D91/2011 

14.11. - jedinou změnou bylo to, ţe tzv. školní autobus v 7.18 z Předboje zajíţděl ke 

             škole v Líbeznicích i o prázdninách. Dříve jezdil o prázdninách jiný spoj v 7.25 

             z Předboje na Ládví, který nezajíţděl do zastávky Líbeznice, škola. Rovněţ spoj 

             v 12.45 z Ládví zajíţděl dle této změny JŘ ke škole v Líbezbicích i o 

             prázdninách.  

             Příl.č. D92/2011 

 

 

11.12. - byly přidány 3 nové spoje a upraveny odjezdy několika dalších spojů. 

             Nové spoje: 

             a/ Ládví – Předboj v 16.15 hod 

             b/ Předboj – Ládví  přidán 1 spoj v době od 15 do 19 hodin a současně byly 

                 upraveny časy odjezdu stávajících spojů tak, aby jednotlivé spoje jezdily  

                 v intervalu 60 min. Místo v 16.35 a 17.35 -  nově v 16.05, 17.05, 18.05 

             Třetí přidaný spoj jezdí v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v 1.30 z 
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             Ládví do Předboje, tj. po příjezdu posledního metra C  z centra Prahy.  Obec 

             Předboj neměla o přidání tohoto spoje zájem a nepodílí se na prokazatelných 

             ztrátách dopravce u tohoto spoje. Na ostatních přidaných spojích se podílí 

             dohodnutou částkou 30 % z celkové výše ztrát.  

             Spoje zajíţdějící ke škole v Líbezicích od této změny JŘ opět nezajíţdějí ke 

             škole v době prázdnin.   

             Další velmi výraznou změnou byl posun v dojezdových časech u 

             jednotlivých spojů JŘ.  V minulých letech platila ústní dohoda mezi obcí a 

             Ropidem, která garantovala obci zachování 15 minutového intervalu z 

             Předboje do první praţské zastávky „Na Boleslavce“.  Tím byly splněny 

             podmínky pro moţnost zakoupení doplňkové jízdenky za dvě mimopraţská 

             pásma za 12,- Kč (platnost 15 min.). Posunutím dojezdových časů o 1 aţ 2 

             minuty, jsou cestující s open card nebo jiným dokladem poskytujícím slevu na 

             městskou dopravu po Praze nuceni zaplatit za  doplňkovou jízdenku za 

             dvě vnější  pásma místo dosavadních 12,- Kč s platností 15 min., nově 18,- Kč 

             s patností 30 min. .                             

 

Linka PID 416 (školní autobus):  
JŘ z 3.1.2011 se po celý rok neměnil. 

Provoz této linky byl, tak jako v minulých letech, plně dotován Krajským úřadem 

Středočeského kraje, neboť se jedná o školní autobus.  

Příl.č. D94/2011 - JŘ 

 

Linka PID 418 (do Aera Vodochody): 
JŘ z 3.1.2011 se po celý rok neměnil. 

V minulých letech bylo dohodnuto, ţe obec Předboj je ochotna podílet se  na 

prokazatelných ztrátách dopravce u této linky max. do výše 5.000,- Kč/rok. V r. 2011 

činila tato částka  5.011,- Kč. 

Příl.č. D95/2011 - JŘ 

 

Linka 155712 Praha-Mělník-Štětí vede mimo obec. Zastávka Předboj rozcestí leţí na 

silnici I/9 a linka není doposud začleněna do PID (Praţské integrované dopravy). 

Příl.č. D96/2011 - JŘ 

 

29.7. - byl předběţné zprovozněn obchvat Líbeznic. Obchvat Líbeznic se začal 

           budovat v říjnu 2008 a měl být  původně dokončen v říjnu 2010, ale kvůli 

           nedostatku financí bylo dokončení odloţeno do r. 2012. Obchvat byl zprovozněn 

           k předběţném uţívání. K  jeho úplnému dokončení zbývá dobudování 

           mimoúrovňové křiţovatky. Délka obchvatu je 2,6 km a celkové kalkulované 

           náklady činí více neţ půl miliardy korun. 

           (viz téţ příl.č. D14/2011-Líbeznický zpravodaj) 

V době od června do září byla postupně provedena  oprava okresních komunikací, které 

procházejí obcí. Poškozené úseky byly vyfrézovány a nově vyasfaltovány. V červnu 

proběhla oprava v ulici Hlavní, v červenci, srpnu a září pokračovalo frézování a opravy 

v ulici Kojetické. Opravena byla i ta část silnice III/0095, která leţí mimo obec aţ ke 

křiţovatce se silnicí I/9 (pod kapličkou).  Opravu prováděla USK Dolínek (Údrţba a 

správa komunikací) pod hlavičkou SÚS Mnichovo Hradiště (Správa a údrţba silnic pro 

Prahu-východ). Opravu poţadovala obec opakovaně jiţ od  r. 2008. 
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Zimní údrţba komunikací  

 
Úklid sněhu z chodníků a posyp chodníků zajišťovala obec vlastní mechanizací. Úklid 

místních komunikací objednávala obec u místní firmy Zevos, s.r.o. Ta  zajišťovala také 

zimní údrţbu silnice na Bašť, která vede kolem rybníka a kudy jezdí autobus, neboť se 

jedná také o místní komunikaci. 

 

V případě mimořádných kalamitních situací je nutno řešit zajištění průjezdu silnice 

kolem rybníka do Baště za pomoci SÚS (Správa a údrţba silnic). Taková situace však v 

r. 2011  nenastala.  

 

 

Podnikání v obci  
 

Níţe jsou uvedeny firmy a  podnikatelé, všeobecně známí a mající sídlo nebo trvalé 

bydliště v Předboji nebo jsou uvedeni na webových stránkách obce,  mají  reklamu na 

domě nebo mají vlastní webové stránky, které se podařilo náhodně zjistit.  

 
Firmy (právnické osoby): 

 

Horizont spol s r.o.,  Ke Tvrzi 7 

Firma Horizont byla zaloţena panem Jindřichem Malým v r. 1991 a své sídlo v Předboji 

má od roku 1996.  Od té doby prošly postupně všechny  prostory bývalého statku 

rekonstrukcí a podařilo se zachovat některé  historické prvky budov.  

Firma  se zabývá realizací  výstavních expozic,  převáţně pro  automobilový  průmysl.  

V roce 2010 došlo k přemístění části skladových prvků z Předboje do moderního 

logistického areálu v Kozomíně. Koncem r. 2011 se z areálu odstěhoval i zbytek 

výrobní a administrativní části firmy. V Předboji zůstala pouze mateřská firma YARD, 

a.s., která vlastní celý areál a stará se o jeho provoz a rozvoj dalších nových aktivit  pro    

veřejnost. Firma YARD, a.s začala v r. 2011 budovat na přilehlých pozemcích  vlastní 

developerský projekt. Ke konci r. 2011 působí aktivně v Předboji firma YARD Golf, 

která provozuje nově vzniklé, zatím 6ti jamkové golfové hřiště a golfovou „akademii". 

 

Na stejné adrese jako Horizont s.r.o. jsou evidovány také další firmy, a sice: 
 

1/ Bulb, s.r.o.  - dovoz a distribuce designových  svítidel, realizace interiéru s     

    pouţitím svítidel. V Předboji má firma sídlo a sklad, showroom této firmy je v Praze,  

    Holešovicích.  

2/ ASSISTANCE, spol.s r.o. - zabývá se vedením účetnictví, ekonomickým 

    poradenstvím a správou nemovitostí 

3/ ZEMONEX, spol.s r.o. - zabývá se pronájmem nemovitostí a vlastní bytový dům, 

    tzv. bytovku v Předboji.  

4/ KOCHANOVA  INVEST, s.r.o. - zabývá se pronájmem a správou nemovitostí, 

    vlastní činţovní dům v Praze 

5/ YARD, a.s. - firma se zabývá pronájmem nemovitostí a je majitelem celého areálu a 

     pozemků v Předboji.   Pod hlavičkou firmy Yard začal vznikat na sklonku r. 2010 

     v  areálu bývalého statku nový všestranný sportovní a relaxační areál s názvem Yard     
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     Resort,  s  podtitulem „The Joy of  Living“.  V průběhu r. 2011 došlo k rozšíření 

     aktivit a  konalo se zde mnoho sportovních, kulturních a společenských akcí.  

     V  polovině května byl  na přilehlých  pozemcích slavnostně otevřen nový golfový 

     areál.  Prostory statku jsou po celý rok k dispozici také pro konání rodinných, 

     firemních a  jiných společenských akcí. Je moţné pronajmout si některé místnosti, 

     budovy nebo i  celý statek. (více viz str. 46 „Aktivity na statku“) 

 

České přístavy, a.s., skladový areál Předboj, Tůmovka 102 

Firma České přístavy nabízí k pronájmu kancelářské a skladové prostory v areálu 

bývalého druţstevního závodu Včela. Informaci o tom, které firmy zde mají pronajaté 

prostory povaţuje firma České přístavy za svou interní záleţitost.  

 

Čerpací stanice Předboj, Tůmovka 228 

nachází se u silnice I/9 (Praha-Mělník) vedle areálu firmy České přístavy. Kromě 

pohonných hmot nabízí čerpací stanice denní tisk, oleje a maziva,  autodoplňky, 

potraviny a nápoje.  Je zde parkoviště pro osobní automobily a placené parkoviště pro 

TIR.  

 

Roland, s.r.o, Na Palpostě 119 

Firma byla zaloţena v roce 1991. Jejími zakladateli byli pánové Roland Berauer a Petr 

Tejmar. Firma nabízí kompletní lešenářské sluţby, montáţe, demontáţe, pronájmy a 

dopravu lešení.  

V r. 2011 oslavila firma 20. výročí zaloţení. 

 

PR Print s.r.o., Hlavní 115 

Offsetová tiskárna  

Jednatel a majitel: Petr Hořejší 

Firma byla zaloţena v r. 1994, v Předboji působí od r. 1998. Firma se zabývá především 

tiskem reklamních materiálů vyrobených offsetovým tiskem. V současné době se 

zaměřuje kromě standardního tisku jako je offset a sítotisk také na speciální technologie 

jako jsou: 

 Potisk plastových fólií offsetem  

 Knihtisk  

 Výsek  

 Velkokapacitní výsek  

 Slepotisk  

 Raţba  

 

Mezi klienty firmy patří např.: Vodafone, O2, Česká spořitelna, Citibank, Hannah, 

Sodexo aj.  

Firma zajišťuje zdarma tisk  plakátů na akce pořádané obcí nebo tělovýchovnou 

jednotou TJ Sokol Předboj a zdarma téţ provádí vazbu kroniky a grafickou úpravu CD, 

na kterých je archivována kronika a fotografie ke kronice.   
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TyPa mailing s.r.o., U Rybníčka 9  
Společnost se zabývá reklamní a propagační činností. Sídlí v budově bývalého 

Kulturního domu. 

 

Zevos, s.r.o.,  Ke Tvrzi 140 

Rodinná firma zabývající se zemědělskou výrobou.  

Jednatel a majitel: Karel Jelínek  

Hlavní náplní práce firmy je rostlinná výroba. Firma ZEVOS s.r.o. byla zaloţena v r. 

1993 a v současné době hospodaří na ca 1900 ha. Pozemky jsou z větší části pronajaté a 

nacházejí se v několika katastrálních územích. Na pozemcích se pěstují hlavně 

obiloviny, převáţně potravinářská pšenice a sladovnický ječmen. V posledních letech  

také  řepka,  hořčice a mák. 

Firma ZEVOS s.r.o. provádí v obci zimní údrţbu místních komunikací a podílí se na 

likvidaci černých skládek v okolí obce.  

 

RadioPraha s.r.o. - Radio Dechovka, U Prutníku 232  
Jednatel, spolumajitel a ředitel: Roman Culek 

Radio Dechovka je internetové radio, zaloţené v r. 2009. V květnu 2011 začal fungovat  

nový přehrávač vysílání, vyhotovený  modernější technologií. K prohlíţení webu Radia 

Dechovka je moţno pouţívat jakýkoliv internetový prohlíţeč (Microsoft Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome). 

6.7.2011 slavilo Radio Dechovka 2. narozeniny formou slavnostního narozeninového 

vysílání. 

Oficiální sídlo Radia Dechovka a kontaktní adresa  je  U Prutníku 232, Předboj. Na této 

adrese je také  druhé, příleţitostné vysílací studio. Hlavní vysílací studio sídlilo po 

většinu roku v Předboji na adrese Hlavní 41 v pronajatém rod. domku. Na sklonku roku 

se však Radio Dechovka přestěhovalo do Kojetic do nevyuţitých  prostor bývalého 

ţelezničního nádraţí, kde se nabízely větší prostory a další moţnosti aktivit.  

Vysílání z nového studia v nádraţní budově v Kojeticích bylo zahájeno 27.11.2011. 
 

Renova PV, s.r.o.,  Na Vršku 17 

Jednatelé a majitelé firmy: Otakar Palek a Eduard Veselý  

Firma nabízí malířské a lakýrnické práce. Kompletní rekonstrukce bytů a bytových 

prostor.  

Jednotlivé činnosti jsou rozděleny takto: 

Divize interiéry 

Stavební divize 

Půjčovna stavebního a zahradního nářadí. 

 

Billiard Teska, s.r.o., Spojovací 159  
Jednatel a majitel firmy: Jiří Teska  

Firma byla zaloţena v r. 1994 a její náplní je  především výroba, prodej, servis a 

pronájem kulečníkových stolů. Kromě toho nabízí firma k prodeji také  fotbalové stoly 

na stolní fotbal a karetní a šachové stolky.  

 

V-DIM, s.r.o., Ke Tvrzi 28 

Pronájem nemovitostí a projektová činnost ve výstavbě  
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ITM - Praha, s.r.o. - ing. I.T.Mikota, Ke Tvrzi 36 

Prodej a servis lodních motorů. 

 

LP MILK, spol. s.r.o., Ke Tvrzi 4 

Jednatel a majitel firmy: Tomáš Svoboda  

Provozování Restaurace u Svobodů. 

 

Mateřská škola Předboj, příspěvková organizace - Hlavní 300  
Ředitelka: Šárka Medová  

 

Podnikání - fyzické osoby 

 

V přehledu jsou uvedeny osoby, které: 

a/  v obci bydlí a mají zde trvalé bydliště 

b/ v obci bydlí a nemají zde trvalé bydliště  

c/ v obci nebydlí, ale mají zde trvalé bydliště 
 

Beránek Roman, U Prutníku 188 - majitel produkční soplečnosti PRTV.cz - výroba 

                                                        multimediálních pořadů 

Bulíček Miloslav, Nová 235 - montáţe, opravy a revize elektrických zařízení 

Havel Zbyšek, U Rybníčka 24 – ZbyšáKovo – kovářské, svářečské, restaurátorské práce 

Hladíková Eva, Ing., Zahradní 161 – Dva Psi – internetový prodej krmiv pro psy 

Husar Lubomír, Zvonková 153 - pokládání koberců 

Chvalovský František, Hlavní 61 – vodoinstalatérství, topenářství 

Janata Pavel, U Rybníčka 9 – firma TyPa – výroba výtvarných potřeb z lepenky a papíru  

Kršmaru Jana, Dlouhá (Spojovací) 150  -  kadeřnictví  

Kršmaru Milan, Dlouhá 150 -  stavby a montáţe 

Lanková Sylva, Dlouhá 148 - stříhání a úprava psů  všech plemen. 

Mašek Petr  – řeznictví a uzenářství – provozovna  Koněvova 72, Praha 3   

Mavrogeni Henrieta, MUDr., U Prutníku 188 - praktický lékař pro dospělé 

Mozga Marek,  Zahradní 196 – Queen Media, reklamní agentura 

Novotná Iva, U Prutníku 258 – kosmetické sluţby, salon krásy IVA 

Novotný Martin, U Prutníku 258 – výroba nábytku na míru 

Nápravník Kamil , Větrná 265 – Toys Land, internetový obchod – značkové hračky  

Pokorná Zuzana, Velkoveská 55 – účetnictví  

Ptáčková Jana, Na Jaroši 181 - kadeřnictví - provozovna OC Krakov, Ratibořská 24/598 

                                                                       Praha 8 

Robinson Elena, Zahradní 160 – kosmetické sluţby, salon krásy Beauty salon Elena  

Šandarová Jana, Na Vršku 82 - daňové poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence 

Švihel Zdeněk, Kojetická 107 - výuka angličtiny pro děti a dospělé  

 

 
 

                                                                              Jitka Paděrová  

                                                                                 kronikářka 

                                                                                   15.11.20 
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Přílohy ke kronice r. 2011 

 

Nedílnou část kroniky tvoří přílohy. Přílohy jsou rozděleny takto: 

 

 Dokumenty – jsou označeny písmenem D, pořadovým č. a  rokem. Jejich 

seznam je uveden na str. 68 aţ 70. 

 Novinové výstřiţky – jsou označeny písmenem V, pořadovým č. a rokem. 

Jsou nalepeny na samostatných arších papíru s uvedením názvu novin, data a  

č. stránky. Jejich seznam je uveden na str. 70. 

 Fotografie – jsou označeny písmenem F, pořadovým č. a rokem a jsou 

uloţeny v samostatném albu. Na rubu kaţdé fotografie je popis a pořadové 

číslo, popř. autor fotografie. Popis a č. fotografie jsou uvedeny také v albu 

vedle fotografie.  

 CD – jsou označeny písmeny CD, pořadovým č. a rokem. Jejich seznam je 

uveden na str. 71. 

 

Pokud jsou přílohy v přímé souvislosti s textem, je v textu uveden odkaz na tyto přílohy. 

 

Text  kroniky ve formátu DOC  a ODT  je zálohován na CD1/2011 

Fotografie F1 aţ F271/2011 jsou zálohovány na CD2/2011.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Seznam příloh ke kronice roku 2011: 

 

Dokumenty: 
D1/2011 -  Zápis č. 3 ze zasedání ZO Předboj z 23.3.2011 

D2/2011 – Zápis č. 4 ze zasedání ZO Předboj z 1.6.2011 

D3/2011 – Zápis č. 5 ze zasedání ZO Předboj z 27.6.2011 

D4/2011 – Zápis č. 6 ze zasedání ZO Předboj z 21.9.2011 

D5/2011 – Zápis č. 7 ze zasedání ZO Předboj z 30.11.2011 

D6/2011 – Zápis č. 8 ze zasedání ZO Předboj z 19.12.2011 

D7/2011 – Předbojské zprávy – vydání únor 2011 

D8/2011 – Předbojské zprávy – vydání květen 2011 

D9/2011 – Předbojské zprávy – vydání červen 2011 

D10/2011 – Předbojské zprávy – vydání září 2011 

D11/2011 – Oznámení o výběrovém řízení na funkci ředitele budoucí MŠ Předboj  

D12/2011 – Jmenování konkursní komise pro výběrové řízení na funkci ředitele/ky MŠ 

D13/2011 – Jmenování náhradního člena konkursní komise  

D14/2011 – Líbeznický zpravodaj (obecní policie) 

D15/2011 – Pohlednice obce (letecký snímek a rybník Velký) 

D16/2011 – Pohlednice obce (letecký snímek doplněný fotografiemi rybníka Velký, 

                    kapličky a zvoničky 

D17/2011 – Informace o výsadbě na dětském hřišti  

D18/2011 – Osvědčení o úspoře emisí 

D19/2011 – Dětský klub Sluníčko – program na leden 2011 

D20/2011 -       „        „         „           program na únor 2011 

D21/2011 -       „        „         „           program na březen 2011       

D22/2011 -       „        „         „           program na duben 2011 

D23/2011 -       „        „         „           program na květen 2011 

D24/2011 -       „        „         „           program na červen 2011 

D25/2011 – Vzory  formulářů ke sčítání lidu, domů a bytů 2011 

D26/2011 – Schválený rozpočet obce Předboj  na  r. 2011 

D27/2011 – Rozpočtový výhled obce Předboj na volební období 2011 – 2014 

D28/2011 – Závěrečný účet obce Předboj za r. 2011 

D29/2011 – Plakát – Jarně-letní bazárek dětského oblečení 2.4.2011 

D30/2011 – Plakát – 3. Předbojský blešák 22.5.2011 

D31/2011 – Plakátek na dětskou dodpravní akci „Bezpečně v naší obytné zóně“ 

                    2.6.2011 

D32/2011 – Plakátek informující o fotografické soutěţi pro občany Předboje. 

D33/2011 – Plakát - Dětský den v Yard Resortu 29.5.2011 

D34/2011 – Program dětského dne s plánkem statku  

D35/2011 – Pozvánka na akci Yard Resortu „Hurááá prázdniny“ 29.6.2011 

D36/2011 – Plakát na akci pro seniory „Vzpomínky nám zůstanou“ v Yard Resortu 

                    31.8.2011 

D37/2011 – Fotografie Vladimíra Hrona a Aleše Cibulky s věnováním Obecnímu úřadu 

                    v Předboji  

D38/2011 – Plakát na akci v Yard Resortu „Zvesela do školy“  3.9.2011 

D39/2011 – Básnička k dětskému dni připravená dětmi pro vysílání v obecním rozhlase, 

                    nahraná za pomoci Radia Dechovka  
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D40/2011 – Pozvánka na 4. Předbojský blešák 11.9.2011 

D41/2011 – Pozvánka na 4. podzimně-zimní bazárek dětského oblečení 1.10.2011 

D42/2011 – Oznámení o konání zápisu do MŠ Předboj 29.9.2011 a kritéria k přijímání 

                    dětí do MŠ Předboj  

D43/2011 – Pamětní arch vydaný u příleţitosti vítání občánků 21.11.2011 (seznam dětí) 

D44/2011 – Vzor pamětního listu, který dostalo kaţdé dítě při vítání občánků  

D45/2011 – Seznam a ceník masáţí a sluţeb poskytovaných paní R. Svítkovou 

D46/2011 – Ceník masa – řeznictví Petr Mašek         

D47/2011 – Leták informující o otevření kosmetického salonu – Iva Novotná  

D48/2011 – Leták informující o otevření kosmetického studia – Elena Robinson  

D49/2011 – Pozvánka na „Odpoledne v JV Asii“ v rest. U Svobodů 12.3.2011 

D50/2011 – Plakát na taneční zábavu 19.3.2011 v rest. U Svobodů 

D51/2011 – Plakát na taneční zábavu 20.5.2011 v rest. U Svobodů 

D52/2011 – Pozvánka na Silvestr 2011 v rest. U Svobodů 

D53/2011 – Pozvánka na Country večer v restauraci Na Hřišti 21.1.2011 

D54/2011 – Pozvánka na srpnovou tancovačku na hřišti 20.8.2011 

D55/2011 – Plakát na „Diskotéku 90. léta“ 15.10.2011 v restauraci Na Hřišti  

D56/2011 – Plakát na „Maškarní řádění“ 3.12. a Silvestr 2011 v rest. Na Hřišti  

D57/2011 – Plakát na „Vánoční besídku“ v rest. Na Hřišti 17.12.2011 

D58/2011 – Výběrové řízení Sokola na pronájem nebytových prostor (restaurace Na 

                    Hřišti) 

D59/2011 – Výsledek  výběrového řízení na pronájem nebyt. prostor restaurace Na 

                    Hřišti 

D60/2011 – Plakát na 3. ročník fotbalového turnaje Uniqa Cup 25.-26.6.2011 

D61/2011 – Pozvánka na Pálení čarodějnic 30.4.2011 

D62/2011 -  Plakát na sportovní olympiádu dětí na statku Leonard ve Veliké Vsi 

                    23.7.2011 

D63/2011 – Plakát na taneční zábavu Sokola Předboj v Yard Resortu, na sýpce 

                   10.12.2011 

D64/2011 – Plakát na nohejbalový turnaj pořádaný Sokolem Předboj dne 25.12.2011 

D65/2011 – Plakát na I. ročník ţákovského fotbalového turnaje Sky Soft Cup 4.9.2011 

D66/2011 – Pozvánka Celní protidrogové jednotky na Den otevřených dveří pro mladé 

                    fotbalisty z FC Sokol Předboj 

D67/2011 – Plakát na akci „Mikuláš na statku“ - 4.12.2011 

D68/2011 – Předbojský triatlon 3.7.2011– plakát Yard Resortu  

D69/2011 – Předbojský triatlon 3.7.2011 – plakát pořadatele 

D70/2011 – Předbojský triatlon – plakát s časovým rozpisem jednotlivých disciplin a 

                    kategorií  

D71/2011 – Letáček Aktivity na statku v Předboji z počátku r. 2011 

D72/2011 – Letáček Aktivity na statku v Předboji – květen 2011 

D73/2011 – Letáček Volnočasový areál v Předboji – podzim 2011 

D74/2011 – Plakát na Koncert na sýpce Kmotra rock revival 11.2.2011 

D75/2011 – Nápojový lístek  kavárny Yard Resortu z května 2011 

D76/2011 – Yard Resort – podzimní nabídka aktivit pro seniory  

D77/2011 – Plakát na bazar na statku 28.9.2011 

D78/2011 – Program kinokavárny na statku od 20.10 do 15.12.2011 

D79/2011 – Plakát na 1. ročník Předbojského přespolního běhu 22.10.2011 

D80/2011 – Plán trasy přespolního běhu 
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D81/2011 – Plakát na Halloween na statku 30.10.2011 

D82/2011 – Plakát na Adventní koncert na sýpce 17.12.2011 

D83/2011 – Pozvánka na 1. čtení v knihovně 25.3.2011 

D84/2011 – Pozvánka na setkání k výročí 120 let školy a 350 let školství v Kojeticích 

                   1.10.2011 

D85/2011 – Pozvánka na oslavu 55. výročí Základní školy v Líbeznicích 10.9.2011 

D86/2011 – Kopie dopisu OÚ Bašť na ROPID s rozdělením nákladů na linku PID 368 z 

                    23.5.2011 

D87/2011 – Základní informace o Tarifu PID platného od 1.1.2011 

D88/2011 – Změny tarifu PID od 1.7.2011 na území Prahy 

D89/2011 – Ceny jízdného PID od 1.7.2011 

D90/2011 – Jízdní řád linky PID 368 Z 3.1.2011 

D91/2011 – Jízdní řád linky PID 368 z 20.4.2011 

D92/2011 – Jízdní řád linky PID 368 z 14.11.2011 

D93/2011 – Jízdní řád linky PID 368 z 11.12.2011 

D94/2011 -  Jízdní řád linky PID 416 z 3.1.2011 

D95/2011 – Jízdní řád linky PID 418 z 3.1.2011 

D96/2011 – Jízdní řád linky 155712 Praha – Mělník – Štětí z 11.12.2011 

D97/2011 – Úmrtní oznámení Květoslava Ledvinková  

D98/2011 – Úmrtní oznámení Karel Jandečka  

D99/2011 – Úmrtní oznámení Jaroslav Čemus  

D100/2011 – Úmrtní oznámení Táňa Jandečková  

D101/2011 – Úmrtní oznámení Karel Tomas  

D102/2011 – Vzorový jídelní lístek (polední menu) rest. U Svobodů 

D103/2011 – Novoročenka – PF 2012 

 
 

Výstřižky: 
V1/2011 – Blesk/23.2.2011 – Petr Fejk ombudsmanem na drahách  

V2/2011 – Náš region/7.4.2011 – Povedené čtení (v knihovně) 

V3/2011 – Náš region/16.6.2011 – Třetí blešák se vydařil 

V4/2011 - Náš region/30.6.2011 – Oprava márnice v Kojeticích 

                                                      - Příměstské tábory v Yard Resortu  

V5/2011 – Náš region/30.6.2011 – Citrony pro řidiče 

                                                      - Rádio Dechovka  

V6/2011 – Náš region/14.7.2011 – Den s triatlonem 

V7/2011 – Náš region/28.7.2011 – Aktivity pro veřejnost v areálu Yard Resortu 

V8/2011 – Náš region/25.8.2011 – Nordic Walking 

V9/2011 – Náš region/22.9.2011 – Blešák  

                                                      - Sochy Pavla Opočenského v Yard Resortu  

                                                      - Sky Soft Cup 2011 

V10/2011 – Náš region/3.11.2011 – Předbojský přespolní běh  

V11/2011 – Náš region/1.12.2011 – Předbojské dýňování  

                                                        - Zprávy z bazárku  

V12/2011 – Aha!/8.12.2011 – Prodej luxusní vily za 100 mil. Kč – I. 

V13/2012 – Aha!/9.12.2011 – Prodej luxusní vily za 100 mil. Kč – II. 
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CD:     
CD1/2011 – Text kroniky ve formátu DOC a ODT 

CD2/2011 – Fotografie pod č. F1/2011 aţ F271/2011, které jsou v papírové podobě 

                     také v samostatném albu  

CD3/2011 – Zajímavá fota obce z průběhu r. 2011 

CD4/2011 – Video ze stavby MŠ Předboj  

CD5/2011 – Fotografie z různých akcí pořádaných v obci v r. 2011 

CD6/2011 – Fotografie: nová výstavba  

CD7/2011 – Fotografie: dětské hřiště a  akce MŠ Předboj v r. 2011 

 
 

 

Fotografie: 
Fotografie č. F1/2011 aţ F271/2011 v papírové podobě jsou uloţeny v samostatném 

albu s číslem a popisem vedle fotografie a na rubu kaţdé fotografie. U většiny fotografií 

je uvedeno také datum pořízení a autor, je-li znám.  
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Rejstřík 

 

A  

Adventní koncert 51 

Akce pro seniory  16,49 

Akce Sokola Předboj  40 

Akce restaurace U Svobodů 23 

Akce restaurace Na Hřišti  23 

Aktivity na statku (Yard Resort)  46 

Ankety 10 

  

B  

Bazárek dětského oblečení  15,16 

Bazar na statku  50 

Blešák  15, 16 

Bezpečně v naší obytné zóně 15 

Bioodpad  11,12 

  

C  

Ceny základních potravin  22 

Ceny piva a nápojů 22,23 

Ceny jízdného PID 58, 60 

  

Č  

Činnost obecního úřadu  7 

Činnost obecní policie  36 

Členové obecního zastupitelstva 6 

  

D  

Denní tisk  18 

Dětské hřiště 16 

Dětský den 15,47 
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Dětský klub Sluníčko  14 

Divadlo 52 

Domácí zvířectvo 32 

Doprava  58 

Dopravní akce pro děti  15 

  

F  

Family Frost 18 

Farnost Kojetická  19 

Filmové čtvrtky v karávně Yard Resortu 50 

Firmy v obci 62 

Fotbal  38 

Fotografická soutěţ 16 

  

H  

Halloween na statku  50 

Hřbitovy 19 

  

I  

Internet  17,52 

Investiční akce 21 

  

K  

Kadeřnictví 18 

Kanalizace  12 

Kavárna – Yard Resort 47 

Knihovna  51 

Knihovnice 51 

Kominické firmy 19 

Komunální odpad 11, 12 

Kontaktní údaje OÚ 6 

Kontejnery na tříděný odpad 13 

Kontejner velkoobjemový 13 
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Kosmetické salony  19 

Kostel  19 

Koše na psí exkrementy 13 

Kultura  51 

  

L  

Lékárny 57 

Lékaři 56 

Likvidace odpadů 12 
 

  

M  

Masáţe 18 

Mateřská škola 21, 54, 

Místní poplatky  11 

Mléko z farmy  10, 18 

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 13 

Myslivost 33 

  

N  

Narozené děti v r. 2011 34 

Nová výstavba  20 

  

O  

Obec pověřená 7 

Obec s rozšířenou působností  7 

Obecní knihovna  51 

Obecní policie  8, 9, 36 

Obecní zastupitelstvo  6 

Obchod 22 

Obyvatelstvo  34 

Očkování psů a koček  15 

Odpady  12 

Otevření MŠ 54 
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P  

Pálení čarodějnic 41 

Pedikura 18 

Plnění rozpočtu 2011 14 

Počasí  25 

Počet obyvatel  34 

Podnikání v obci 62 

Pohlednice obce  10 

Pohostinská zařízení 22 

Pohřebnictví 19 

Pojízdné prodejny  10,18 

Poplatky za kanalizaci 12 

Poplatky za psa 11 

Pošta a telefon  17 

Potraviny Předboj  22 

Poţární ochrana 12 

Prodej kuřic a kohoutů 15 

Prodej masa  18 

Prodej stromků  15 

Předbojské zprávy 7 

Předbojský přespolní běh  46, 50 

Předbojský triatlon  45,48 

Přehled akcí v Yard Resortu  46 

Přehled jubilantů 34 

Přírodní poměry 24 

Přísaha obecních stráţníků  9 

  

R  

Restaurace Na Hřišti 23 

Restaurace U Svobodů 22 

Rostlinstvo 31 

Rozpočet obce schválený 14 

Rozpočet obce plnění 14 
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Rozvoz masa  18 

Rybářský spolek  43 

  

S  

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 35 

Sestava fotbalového týmu dospělých 38 

Sestava fotbalových týmů mládeţe 39,4 

Schválený rozpočet na r. 2011 14 

Sluţby 18 

Sokol Předboj  37 

Spolky 37 

Sport 45 

Stromy 31 

Svoz komunálního odpadu 11  

  

Š  

Škola mateřská  21, 54 

Školství 53 

Školy základní 54 

  

T  

Trestná činnost 36 

  

U  

Události ve světě  3 

Události v Česku  4 

Události v obci  6 

Údaje o okresu Praha-východ 7 

Úřední hodiny OÚ 6 

  

V  

Veřejná zasedání OÚ 10 

Vítání občánků 17, 35, 51 

Vodné 11 
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Vodovod 12 

Všeobecné údaje o obci 7 

Vybavenost obce  12 

Výbor rybářského spolku  43 

Výbor Sokola                                                42 

Výroba velikonočních věnců 15 

Výsledky třídění odpadu  13 

Vzhled obce 20 

  

Y  

Yard Resort – aktivity na statku  46 

  

Z  

Zájezdy za kulturou  52 

Základní školy 54 

Zaměstnanci OÚ 6 

Zápis do MŠ 16 

Zasedání ZO 10 

Z činnosti OÚ 7 

Zdravotnictví 56 

Zdravotní ordinace v Předboji  56 

Zdravotní středisko v Líbeznicích  56 

Zemědělství  33 

Zemřelí občané v r. 2011 34 

Zimní údrţba komunikací 62 

Změny jízdních řádů linek PID 60 

Zvířectvo 32 

  

Ţ  

Ţivotní jubilea 34 
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