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Charakteristika roku
Rok 2012 byl rokem státních korupčních skandálů a opakovaných hlasování o důvěře
vlády. Nespokojenost občanů s vládou prudce narůstala a rostla i míra nezaměstnanosti,
která se na konci roku vyšplhala na rekordních 9,4 %.
Rok 2012 značně poznamenala metanolová aféra. Na černém trhu se objevil pančovaný
alkohol s vyšším obsahem metanolu. Na následky otravy zemřelo do konce roku více
neţ třicet lidí a mnozí z těch, kteří otravu přeţili budou mít trvalé následky.
V roce 2012 uplynulo 20 let od rozdělení Česko-slovenské federace a byly schváleny, za
značného odporu veřejnosti, církevní restituce.
Naštěstí se však nevyplnila předpověď o konci světa, který měl dle starého mayského
kalendáře nastat 21.12.2012.
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Stručně o hlavních událostech ve světě a v Česku
Svět


13.1. ztroskotala v jiţním Toskánsku italská luxusní loď Costa Concordia s 4232
lidmi na palubě. Loď najela na mělčinu, zahynulo 32 lidí.



2.6. byly zahájeny čtyřdenní oslavy, kterými Velká Británie uctila 60. výročí
nástupu královny Alţběty II. na trůn. Za královnu byla Alţběta II. prohlášena
6.2.1952.



27.7. - 12.8. se konaly v Londýně XXX. Letní olympijské hry. Česká republika
se v celkovém pořadí, ziskem 10 medailí, umístila na 19.místě. Medaile za své
výkony získali:
Zlatá medaile: Barbora Špotáková – oštěp
Miroslava Knapková – veslování
David Svoboda – moderní pětiboj
Jaroslav Kulhavý – horská kola
Stříbrná medaile: Ondřej Synek – veslování
Vavřinec Hradilek – divoká voda
Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká – tenis
Bronzová medaile: Zuzana Hejnová – atletika
Adéla Sýkorová – střelba
Daniel Havel, Jan Štěrba, Josef Dostál, Lukáš Trefil –
čtyřkajak



29.10. zasáhla východní pobřeţí USA, včetně New Yorku, superbouře Sandy,
která napáchala velké materiální škody i ztráty na ţivotech. Zemřelo 253 lidí,
materiální škody činily 52,4 miliardy dolarů. Nefungovala letiště, byla přerušena
dodávka elektrické energie, metro bylo pod vodou atd. Prezident Obama
prohlásil New York a Long Island za oblast přírodní katastrofy.



6.11. obhájil svůj dosavadní mandát, při lidovém hlasování v prezidentských
volbách v USA, kandidát za Demokratickou stranu, dosavadní prezident USA,
Barack Obama.
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Česko


Od 1.1. vzrostla sníţená sazba DPH z 10 na 14%, přičemţ seznam poloţek se
nezměnil. Tzn., ţe se toto zvýšení týká především potravin, léků, knih, novin,
veřejné dopravy, vstupenek na sport a kulturu apod. Základní sazba 20 % zůstala
beze změny.



6.1. byl arcibiskup praţský, metropolita a primas český Dominik Duka
jmenován kardinálem a 18.2. mu papeţ Benedikt XVI. udělil v Římě odznak
kardinálské hodnosti.



16.2. se slavilo 150. výročí zaloţení Sokola. Datum 16.2. se pokládá za datum
zaloţení, jelikoţ na tento den byla v r. 1862 svolána ustavující valná hromada.



8.2. schválil senát ČR zavedení přímé volby prezidenta.



21.3. rezignoval Josef Dobeš na post ministra školství.



17.4. se rozštěpila nejmenší vládní strana Věci veřejné a vzniklo nové uskupení
s názvem LIDEM (Liberální demokraté) v čele s Karolínou Peake. Politická
strana LIDEM byla zaregistrována 29.5.2012.



18.4. padl aukční rekord, kdyţ byl vydraţen obraz Tvar modré od Františka
Kupky za 55,75 mil. Kč. Stal se tak nejdráţe prodaným obrazem v Česku.



21.4. se konala v Praze na Václavském náměstí protivládní demonstrace.
Demonstrace se zúčastnilo kolem 100.000 lidí z různých koutů republiky.
Účastníci demonstrace poţadovali demisi vlády a vyhlášení předčasných voleb.
V případě, ţe by se tak nestalo hrozili generální stávkou. Akci pořádaly odbory
spolu s asi dvěma desítkami organizací a iniciativ.
Na závěr vyzvali organizátoři všechny přítomné k cinkání klíči tak, jak tomu
bylo v r. 1989.



27.4. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR hlasovala o důvěře vlády. Pro vládu
bylo 105 poslanců, 93 poslanců bylo proti. Vláda tedy obstála.



2.5. byl jmenován nestraník Petr Fiala novým ministrem školství, mládeţe a
tělovýchovy.



14.5. byl zatčen poslanec Parlamentu ČR a hejtman Středočeského kraje MUDr.
David Rath s úplatkem 7 mil. Kč v krabici od vína. Spolu s dalšími 7 účastníky
kauzy, kteří byli zatčeni o pár dnů později, byl obviněn z manipulací s
prostředky z evropských dotací. Poté co sněmovna vydala Davida Ratha k
trestnímu stíhání, skončil ve vazbě.



27.6. byl prezidentem Václavem Klausem, na návrh předsedy vlády Petra
Nečase, neočekávaně odvolán ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Oficiálním
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důvodem odvolání bylo údajné manaţérské selhání při řízení resortu. Tento
důvod označila však řada politiků za zástupný. Jiří Pospíšil se tak stal jiţ
devátým odvolaným ministrem vlády ustavené 13.7.2010.


3.7. byl na uvolněné místo ministra spravedlnosti jmenován prezidentem
Václavem Klausem člen ODS Pavel Blaţek.



5. a 6.7. se konal v Praze ve vršovickém Edenu XV. Všesokolský slet, kterým
byly završeny oslavy 150. výročí Sokola.



11.7. rozhodla sněmovna o vydání poslankyně a místopředsedkyně sněmovny
Vlasty Parkanové z TOP 09 k trestnímu stíhání ve věci předraţeného nákupu
armádních letadel CASA. 117 poslanců hlasovalo pro, 45 poslanců bylo proti.



3.9. vypukla tzv. metanolová aféra. Na černém trhu se objevil pančovaný
alkohol s vyšším obsahem metanolu. Na otravu alkoholem zemřelo do konce
roku 2012 celkem 38 lidí. Některým z těch, kteří otravu přeţili zůstaly trvalé
následky.



14.9. byla ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem vyhlášena prohibice a byl
zakázán prodej alkoholu s obsahem vyšším neţ 20 % alkoholu. Prohibice
skončila po dvou týdnech.



28.9. zaútočil v Chrastavě z bezprostřední blízkosti šestadvacetiletý útočník na
prezidenta Václava Klause. Střílel z plastové pistole a byl obviněn z výtrţnictví.
Prezident nebyl při incidentu nijak váţně zraněn. Prezidentská ochranka však
selhala a nechala útočníka odejít z místa činu. V důsledku toho následně
rezignoval šéf prezidentské ochranky.



3.10. ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek odstoupil z funkce kvůli
korupci svého náměstka Vladimíra Šišky, který nabízel úplatek a byl vzat do
vazby. Ministr Drábek se stal jiţ desátým ministrem, který opustil vládu
premiéra Petra Nečase.



5.10. k tomuto dni bylo přejmenováno Letiště Praha Ruzyně na Letiště Václava
Havla Praha. Stalo se tak u příleţitosti výročí narození Václava Havla. Tím bylo
naplněno usnesení Vlády České republiky, která rozhodla o přejmenování letiště.



12. a 13.10. se konaly volby do zastupitelstev krajů, které skončily výrazným
úspěchem levicových stran. V celostátním měřítku zvítězila s velkou převahou
ČSSD. Ve Středočeském kraji zvítězila rovněţ ČSSD s 21,79 % platných hlasů.
Účast voličů v těchto volbách byla velmi slabá a pohybovala se většinou mezi
30 aţ 40 procenty voličů.



3. - 4.11. se konal v Brně 22. kongres Občanské demokratické strany. Předsedou
ODS na další dvouleté období byl zvolen stávající předseda Petr Nečas.



7.11. poslanci schválili 101 hlasy konsolidační daňový balíček, s nímţ vláda
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spojila hlasování o důvěře. Vláda hlasování opět ustála.


8.11. sněmovna schválila napodruhé církevní restituce. Koalice je prosadila přes
odpor opozice a veto levicového Senátu. Prezident Václav Klaus zákon 22.11.
nepodepsal, ale ani nevetoval, coţ znamená, ţe zákon má vstoupit v účinnost v
r. 2013. Podle tohoto zákona dostanou církve a náboţenské společnosti majetek
v hodnotě 75 miliard Kč a finanční odškodnění 59 miliard Kč.



28.11. odstoupil z funkce ministra obrany Alexandr Vondra. Své odstoupení
zdůvodnil ztrátou důvěry voličů v podzimních senátních volbách.



12.12. byla do funkce ministrině obrany jmenována Karolína Peake (strana
LIDEM), ministrem dopravy byl jmenován Zbyněk Stanjura (ODS), ministrem
bez portfeje a šéfem Legislativní rady vlády byl jmenován za stranu LIDEM Petr
Mlsna (bez politické příslušnosti).



20.12. byla Karolína Peake po 8 dnech odvolána z funkce ministrině obrany.
Hlavním důvodem bylo to, ţe ihned po svém nástupu na ministerstvo odvolala
tři klíčové muţe bývalého vedení resortu. Personální změny kritizoval m.j. také
prezident Václav Klaus, který pak vyhověl návrhu premiéra na odvolání
ministrině.



21.12. prezident Václav Klaus podepsal několik zákonů. Mezi nimi i daňový
balíček, dle kterého se od 1.1.2013 zvýší sazby DPH u základní sazby z 20 na
21 %, u sníţené sazby ze 14 na 15 %.



31.12. uplynulo 20 let od rozdělení Česko-slovenské federace na dva samostatné
státy ČR a SR.

Obec v roce 2012
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Všeobecné údaje o obci:
Předboj je obec I. stupně se samostatnou působností - počet zastupitelů 7.
Okres Praha-východ, kraj Středočeský
Pověřená obec (obec II. stupně) - Odolena Voda, Líbeznice (matrika, SÚ)
Obec s rozšířenou působností (obec III. stupně) - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Kontaktní údaje obecního úřadu:
Adresa:
Hlavní 18, Předboj, 250 72 p. Kojetice u Prahy
Telefon a fax : 315 682 901
E-mail:
podatelna@predboj.cz
 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
Úřední hodiny: Po 8-12 hod. 17-19 hod.
St 8-12 hod. 17-19 hod.

Zastupitelstvo obce:
Ing. Karel Kodiš
Mgr. Radek Soběslavský
Pavla Příšovská
Marie Bíbrová
Tomáš Svoboda
Robert Vignát-Mimochodský
Petr Polák

- starosta obce
- 1. místostarosta obce
- 2. místostarostka obce
- předsedkyně finančního výboru
- předseda kontrolního výboru
- člen zastupitelstva
- člen zastupitelstva

Zastupitel Petr Polák vystřídal ve funkci Karolínu Martincovou, která byla zvolena v
řádných volbách v říjnu 2010, avšak z osobních a pracovních důvodů se vzdala funkce
zastupitelky. Petr Polák nastoupil na její místo jako 2. náhradník z příslušné kandidátky.
Slib zastupitele obce sloţil na zasedání OZ dne 16.4.2012.

Zaměstnanci OÚ
Ivana Stejskalová - účetní
Michaela Langová - administrativní pracovnice
Petra Koníčková - uklízečka
Milan Štoural
- správce obecního majetku
Irena Veverková - pomocník, uklizeč VPP (program ÚP- veřejně prospěšné práce)

Zaměstnanci ČOV
Robert Vignát-Mimochodský
Miroslav Podracký ml.

Události v obci v r. 2012
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Chronologický přehled hlavních událostí
Datum

Název akce

Více viz
strana

4.1.

Přednáška Lidé z lesa a muţ z města v restauraci U Svobodů

25

15.1.

Rozhovor starosty a 1. místostarosty v Radiu Dechovka

10

27.1.

Pizza párty v restauraci Na Hřišti

26

30.1.

9. veřejné zasedání ZO

12

4.2.

Dětský maškarní bál a pyţamo párty v restauraci Na Hřišti

26

4.2.

Dětský masopust v maskách (Yard Resort)

51

11.2.

Kostýmová párty ve stylu 60.-80. let (Yard Resort)

51

10.3.

Oslava MDŢ v restauraci Na Hřišti

26

14.3.

Vyhodnocení nejlepších čtenářů obecní knihovny spojené s
ukázkovou hodinou trénování paměti

18,57

19.3.

Zahájení provozu Pizzerie Předboj „NA HŘIŠTI“ - obědy pro
seniory

26

20.3.

Zájezd do karlínského divadla – hra „Včera tě zabiju!“

58

21.3.

Zahájení výstavy studentů Fakulty architektury ČVUT

10

21.3.

Vyšly Předbojské zprávy – 1. číslo ročníku 2012 (březen)

10

23.3.

2. čtení v knihovně pro malé čtenáře

57

24.3.

Taneční zábava v restauraci U Svobodů

25

25.3.

Jarní Předbojský přespolní běh

51

31.3.

Jarně-letní bazárek dětského oblečení

19

31.3.

Den plný golfu na Yardu (zahájení golfové sezony)

52

Březen

Celý březen probíhala v knihovně akce „Sladký ţivot s knihovnou“

58

16.4.

10. veřejné zasedání ZO

12

21.4.

Vernisáţ výstavy „Barvy ţivota“ v Yard Resortu

52

21.4.

Konal se jiţ 20. vejšlap povodím Mratínského potoka, který
začínal v Líbeznicích a končil v areálu Yard Resortu v Předboji

52

26.4.

Vyšly Předbojské zprávy – 2. číslo ročníku 2012 (duben)

11

30.4.

Pálení čarodějnic na hřišti

45

30.4.

Čarodějnická párty v Yard Resortu

53

16.5.

Obec navštívil ředitel ČSAD Střední Čechy, a.s. RNDr. Ševčík

64

20.5.

Sportovní den pro děti i dospělé na fotbalovém hřišti

45

24.5.

Jednání na OÚ o budoucnosti skládky v JV části obce

11

9
26.5.

Pink party – diskotéka v restauraci Na Hřišti

27

27.5.

5. Předbojský blešák na víceúčelovém hřišti

19

27.5.

Dětský den s příchutí Bavorska v Yard Resortu

53

28.5.

Setkání předbojských seniorů – promítání filmu „Muţi v naději“
v kavárně Yard Resortu

19,53

1.6.

Obec převzala provozování ČOV

11,13

1.6.

Dětský večer pro dospělé - hudba 80. - 90 let v rest. Na Hřišti

27

1.6.

Dětská dopravně bezpečnostní akce v ulici Pod Hřištěm

19

1.6.

Oslava 15. výročí otevření restaurace U Svobodů

25

4.6.

Vítání občánků v kavárně Yard Resortu

8.6.

Nový kolotoč na dětském hřišti v ulici Spojovací

20

16.6.

3. narozeniny Radia Dechovka

67

17.6.

3. ročník Předbojského triatlonu

49,53

18.6.

11. veřejné zasedání ZO

12

21.6.

Vyšly Předbojské zprávy – 3. číslo ročníku 2012 (červen)

11

23.6.

4. ročník fotbalového turnaje Uniqa Cup

46

24.6.

2. ročník ţákovského turnaje SKY SOFT CUP 2012 a utkání
dospělých fotbalistů s týmem Internacionálů ČR

46

12.7.

V Yard Resortu na sýpce se uskutečnilo představení „Na stojáka“

53

28.7.

Večerní disco párty „Na stojáka“ v restauraci Na Hřišti

27

5.8.

Koncert skupiny Lanzallamas v Yard Resortu

54

11.8.

Memorial Elvis party v Yard Resortu

54

1.9.

V rest. Na Hřišti se konala diskotéka na ukončení prázdnin

27

9.9.

Dětský den „Hurá do školy – u nás i v Africe“ v Yard Resortu

54

12.9.

Vyšly Předbojské zprávy – 4. číslo ročníku 2012 (září)

11

17.9.

Zájezd na „Zahradu Čech“ do Litoměřic

20

17.9.

12. veřejné zasedání ZO

12

28.9.

Memoriál Karla Tomase - otevřený rybářský závod u rybníka

48

28.9.

Amatérský nohejbalový turnaj na víceúčelovém hřišti

27

6.10.

6. podzimně-zimní bazárek dětského oblečení

20

12.-13.10. Volby do zastupitelstev krajů

38,53

16

13.10.

Taneční party v Yard Resortu – The best of oldies (60.-90. léta m.st.)

54

21.10.

Zájezd pro děti do Městské knihovny na představení „Majda s
Františkem na cestách“

58

25.10.

V Yard Resortu na sýpce se uskutečnilo představení „Na stojáka“

54
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27.10.

Halloween na statku – dýňování

54

27.10.

Diskotéka na hřišti

27

28.10.

Podzimní Předbojský přespolní běh

51,54

5.11.

Vítání nových občánků v kavárně Yard Resortu

38,55

9.11.

Taneční party v Yard Resortu na sýpce

11.11.

Sázení stromů na golfovém hřišti Yard Resortu

11,55

19.11.

Kino pro seniory v kavárně Yard Resortu: Perfect days – I ţeny
mají své dny

20,55

20.11.

Setkání představitelů obcí s Ropidem a ČSAD na zámku v
Brandýse n/L-Staré Boleslavi o dopravní obsluţnosti obcí

64

23.11.

Taneční zábava s ţivou hudbou v restauraci „U Svobodů“

25

26.11.

13. veřejné zasedání ZO

12

1.12.

Kurz výroby vánočních věnců na OÚ

20

2.12.

Mikuláš na statku – program pro děti v Yard Resortu

55

7.12.

Taneční party v Yard Resortu na sýpce

55

8.12.

Setkání „Sokolů“ obce Předboj v Yard Resortu na sýpce

47

10.12.

Zájezd do Branického divadla na hru „Příbuzné si nevybíráme“

58

16.12.

Vernisáţ k výstavě „Ozvěny Smalt Art 2012“ v Yard Resortu

55

16.12.

Adventní koncert v Yard Resortu, na sýpce v 1. patře

56

17.12.

14. veřejné zasedání ZO

12

22.12.

Vánoční besídka s diskotékou v restauraci Na Hřišti

27

55

Z činnosti obecního úřadu:
15.1. - v internetovém Radiu Dechovka se v rámci pravidelného nedělního pořadu „Na
kávičku“ uskutečnil rozhovor s představiteli obce Předboj – starostou Ing.
Karlem Kodišem a místostarostou Mgr. Radkem Soběslavským.
Příl. CD4/2012 – nahrávka rozhovoru
21.3. - v 18.00 hod. začala v zasedací místnosti OÚ výstava seminárních prací
studentů Fakulty architektury ČVUT. Studenti se na sklonku roku 2011
seznámili s obcí a zpracovali návrhy menších, či větších úprav vzhledu obce.
Výstava byla přístupná několik měsíců, vţdy v úředních hodinách OÚ.
21.3. - vyšly „Předbojské zprávy“ - č. 1 – březen 2012.
Jednalo se o první číslo v tomto roce a první číslo v novém provedení. Novou
editorkou obecního zpravodaje se stala paní Jana Schmiedová. V novinách se
objevila nová rubrika nazvaná „Očima starosty“, která by měla vţdy čas od času
přinést názor starosty na dění v obci. V prvním čísle to byl pohled starosty
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na současný rok 2012, zatímco bilance roku 2011 s názvem „Očima starosty:
Rok 2011“, byla uvedena v samostatné příloze tohoto vydání.
(Příl. D7/2012)
16.4. - na zasedání ZO sloţil slib zastupitele nový člen zastupitelstva Petr Polák, který
nastoupil do funkce zastupitele jako 2. náhradník z příslušné kandidátky po
Karolíně Martincové, která se vzdala funkce z osobních a pracovních důvodů. Do
funkce předsedkyně finanční komise byla za Karolínu Martincovou zvolena
Marie Bíbrová a Petr Polák se stal členem této komise.
26.4. - vyšly „Předbojské zprávy“ – 2. číslo ročníku 2012 (duben) – příl.č. D8/2012
V dubnu byla vyhlášena soutěţ obecních zpravodajů Středočeského kraje, do které byly
přihlášeny také Předbojské zprávy. Soutěţ vyhlásila Obecní knihovna v Ţilině a
zpravodaje hodnotila odborná porota. Hodnocena byla grafická i obsahová
úroveň, název, aktuálnost, rubriky, přesah do kulturní a dalších oblastí, redakční
údaje, titulní strana, spolupráce s knihovnou v obci a mnoho dalších aspektů.
Předbojské zprávy se neumístily na hodnocených místech.
Výsledky soutěţe viz příl. V6/2012 - výstřiţek z Našeho regionu z 22.11.2012
24.5. - z podnětu OÚ v Předboji se konala kontrolní prohlídka skládky na pozemcích v
jihovýchodní části katastru obce. Prohlídky se kromě vlastníků resp. jejich
zástupců a zástupců obce Předboj zúčastnili také pracovníci stavebního úřadu a
pracovníci Odboru ţivotního prostředí MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
Následovalo několikahodinové jednání na OÚ Předboj.
1.6. - došlo ke změně provozovatele ČOV. Provozování ČOV převzala obec.
Dosavadní provozovatel, firma Stavokomplet spol. s r.o., předal potřebnou
dokumentaci a dne 4.6. došlo k fyzickému předání čistírny. Obsluhu čistírny
bude i nadále zajišťovat pan Robert Vignát-Mimochodský.
11.6. - byla zveřejněna veřejná výzva, kterou hledal obecní úřad pracovníka na sezónní
výpomoc při údrţbě veřejné zeleně v obci v rozsahu max. 300 hod./rok odměna 75,- Kč/hod.
21.6. - Vyšly „Předbojské zprávy“ - 3. číslo ročníku 2012 (červen) – příl.č. D9/2012
12.9. - Vyšly „Předbojské zprávy“ - 4. číslo ročníku 2012 (září) – příl.č. D10/2012
11.11. - obec Předboj se zúčastnila projektu Yard Resortu s názvem „Zasaď si svůj
strom“. V rámci tohoto projektu si můţe kdokoliv zakoupit strom a zasadit ho
na vybrané místo v areálu golfového hřiště. Obec Předboj vybrala z nabídky
doporučených stromů platan javorolistý, který dorůstá výšky aţ 30 m.
S ohledem na dobrou spolupráci obce a Yard Resortu, měla obec tu čest zasadit
strom jako první. Výsadby se mohli účastnit nejen zástupci obce, ale i všichni
přítomní. Zasazené stromy byly označeny mosaznými štítky se jmény dárců.

Veřejná zasedání obecního zastupiteslstva
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V roce 2012 se konalo celkem 6 veřejných zasedání zastupitelstva obce.
Zasedání OZ č.

Datum konání

Příloha č.

9.

30.1.2012

D1/2012

10.

16.4.2012

D2/2012

11.

18.6.2012

D3/2012

12.

17.9.2012

D4/2012

13.

26.11.2012

D5/2012

14.

17.12.2012

D6/2012

Ze zasedání byly pořizovány zápisy a zvukově obrazové záznamy. Ze zasedání č. 9 aţ
12 jsou tyto záznamy také na webových stránkách obce. Od zasedání č. 13 – 26.11.2012
jsou na obecních webových stránkách uváděny kromě zápisů jiţ jen zvukové záznamy s
tímto vysvětlením, které bylo uvedeno na webu obce:
„Vzhledem k nárokům na diskový prostor budou na obecních webových stránkách
zveřejňovány pouze zvukové záznamy z jednání zastupitelstva. Svoji roli v tom hraje
i ochrana osobních údajů (nikoli zastupitelů, ale přítomných občanů).“
Zvukově obrazové záznamy můţe však kaţdý zájemce získat na obecním úřadě.

Poplatky
V lednu byly stanoveny poplatky pro rok 2012 takto:
Svoz komunálního odpadu:

1x za týden ……. 1800, Kč
1x za 14 dní …… 1350,- Kč
1x za měsíc ……. 800,- Kč
Jednorázové ….... 60,- Kč
Jednorázovou známku si mohli koupit pouze občané zdrţující se v obci sezónně.
Velikost nádob na odpad - 120 l. V ojedinělých případech moţno objednat nádobu na
240 nebo 1100 l.
Bioodpad: Pravidelný svoz bioodpadu začal 3.4.2012.
Cenové podmínky pro r. 2012:
Nádoba 120 l – 482,- Kč/rok
Nádoba 240 l – 731,- Kč/rok
Ceny se rozumí včetně DPH a zahrnují pronájem nádoby, svoz odpadu a vyuţití na
kompostárně.
Svoz veškerého odpadu zajišťovala, tak jako v minulých letech, firma A.S.A., s.r.o.
Poplatek za psa:
Vodné v r. 2012:

Kč 200,-/rok za kaţdého psa
42,70 Kč/m3 bez DPH
48,68 Kč/m3 vč. DPH

13
.

(= ceny platné od 1.1.2012 do 31.12.2012)
Tyto ceny představují zvýšení oproti r. 2011 o 4,24 Kč/m3 vč.
DPH. Zvýšení ceny bylo způsobeno částečně téţ zvýšením sazby
DPH z 10 na 14 %.

Poplatky za popelnice a za psy byly vybírány na OÚ od 9.1. do 31.1.2012. Po zaplacení
poplatku za popelnice dostali občané barevné nálepky na popelnice. Do 31.1. vyváţela
firma A.S.A., s.r.o. popelnice i se starými nálepkami.
Stočné v r. 2012:

39,20 Kč/m3 bez DPH
44,69 Kč/m3 vč. DPH
tj. 1.564,- Kč/osoba/rok (= 44,69 x směrné č. 35 m3/osoba/rok
stanovené novou vyhláškou z r. 2011)

K 30.5. byla ukončena smlouva o provozování ČOV a kanalizačních řadů s firmou
Stavokomplet a od 1.6. převzala provoz obec. Výše stočného zůstala stejná, tj. 1.564,Kč/osoba/rok a zastupitelé obce slíbili, ţe výše stočného zůstane na stejné úrovni i v r.
2013.

Poţární ochrana
Trvá smlouva s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Neratovice. V r. 2012
činily náklady obce na poţární ochranu 20.000,- Kč.

Vybavenost obce
Vodovod
Provozovatelem vodovodu jsou Středočeské vodárny a.s., Kladno, člen skupiny Veolia
voda. Stanovují kaţdoročně cenu vodného a jsou od r. 2009 majitelem celého
vodovodního řadu obce. V srpnu 2012 nabídly Středočeské vodárny uţivatelům
moţnost doručování faktur v elektronické podobě na e-mailovou adresu udanou
zákazníkem. K tomuto způsobu fakturace bylo moţné přihlásit se vyplněním formuláře,
který byl k dispozici na obecním úřadě, kam se vyplněný formulář také odevzdával.

Kanalizace
Čistírna odpadních vod a kanalizační řad jsou majetkem obce.
Provozovatelem ČOV byla do 30.5.2012 firma Stavokomplet, spol. s r.o., od 1.6.2012
převzala provoz obec.
V září byly podepsány s občany nové smlouvy o odvádění odpadních vod s účinností od
1.6.2012, kde bylo mj. stanoveno placení stočného předem. Prvních 5 měsíců r. 2012
platili občané zpětně Stavokompletu. Stočné za 6. aţ 12. měsíc bylo nutné zaplatit
hotově nebo na účet OÚ nejpozději do konce října. Částka za těchto 7 měsíců činila
913,- Kč/osoba.
Na rok 2013 byla výše stočného stanovena na 40,- Kč/m3 a všichni uţivatelé měli za
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povinnost uhradit jednotnou zálohu na r. 2013 ve výši 700,- Kč/osoba do 15.12.2012.
Příl.: D65/2012 - Smlouva o odvádění odpadních vod

Likvidace odpadů
Komunální odpad
Sběr domovního odpadu prováděla po celý rok firma A.S.A., spol. s r.o. Jako obvykle
bylo moţné zvolit si v r. 2012 četnost vyváţení, a sice odvoz 1x za týden, 1x za 14 dní
nebo 1x za měsíc. S kaţdou domácností byla uzavřena „Smlouva o uţívání systému za
shromaţďování, sběr, přepravu, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů,
vznikajících na území obce Předboj“ a po zaplacení poplatku na OÚ obdrţela kaţdá
domácnost kopii podepsané smlouvy 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
Počet uživatelů v roce 2012: nádoba 120 l – 289 uţivatelů
nádoba 240 l –
3 uţivatelé
nádoba 1100 l –
1 uţivatel
Pravidelný termín svozu komunálního odpadu: kaţdé úterý, většinou v odpoledních
nebo večerních hodinách.
Bioodpad
K odběru této sluţby bylo v r. 2012 přihlášeno celkem 66 uţivatelů.
Nádoba 240 l – 50 uţivatelů
Nádoba 120 l – 16 uţivatelů
Dnem odvozu bylo pondělí vţdy v kaţdém sudém kalendářním týdnu.
Kontejnery na tříděný odpad
V r. 2012 zůstaly v platnosti 4 stanoviště kontejnerů. Počet kontejnerů na jednotlivých
stanovištích byl uzpůsoben potřebám obyvatel.
Stanoviště v ulici Pod Hřištěm – 3x plast, 3x papír, 1x nápojové kartony, 1x bílé sklo a
1x barevné sklo
Stanoviště v ulici Zvonková – 2x plast, 1x papír, 1x nápojové kartony, 1x bílé sklo a
1x barevné sklo
Stanoviště v ulici Ke Tvrzi –
2x plast, 1x papír, 1x nápojové kartony, 1x bílé sklo a
1x barevné sklo
Stanoviště v ulici Východní Stráň – 2x plast, 1x papír, 1x nápojové kartony, 1x bílé sklo
1x barevné sklo
Kontejnery na plast a papír byly vyváţeny pravidelně 1x týdně, odvoz kontejnerů na
nápojové kartony a sklo se objednával po naplnění kontejnerů.
Velkoobjemový kontejner
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Byl přistaven celkem 4x. V určený den v ranních hodinách byl přistaven prázdný
kontejner a po naplnění byl týţ den v odpoledních hodinách odvezen. Následující den
byl opět v ranních hodinách přistaven prázdný kontejner, který byl odvezen kolem
poledne. V březnu a červnu byl kontejner sjednán dokonce na 3 dny.
Termíny přistavení:
28.3. - 30.3.2012
27.6. - 29.6.2012
27.9. - 28.9.2012
21.12. - 22.12.2012
Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Termíny přistavení aut firmy ASA, spol. s r.o. v ulici Na Vršku:
12.5.2012
9.00 – 10.00 hod.
10.11.2012 11.30 – 11.50 hod.
Koše na psí exkrementy
Umístění košů zůstalo v r. 2012 stejné jako minulé roky a zůstal i jejich počet, celkem 8
košů.

Výsledky třídění odpadu
Tak jako v minulých letech, byla obec Předboj i v r. 2012 společně s dalšími obcemi a
městy zapojena do projektu Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“. V kategorii obcí
od 500 do 1999 obyvatel bylo ke konci sledovaného období, tj. 3. čtvrtletí 2012
přihlášeno celkem 397 obcí. Hodnoceným obdobím je vţdy 1 rok, konkrétně
4. čtvrtletí jednoho roku aţ 3. čtvrtletí následujícího roku.
Výsledky, kterých dosáhla obec Předboj v jednotlivých čtvrtletích:
4. čtvrtletí 2011
22. místo
115,33 bodů
1. čtvrtletí 2012
38. místo
104,09 bodů
2. čtvrtletí 2012
30. místo
119,99 bodů
3. čtvrtletí 2012
70. místo
103,63 bodů
celkem
443,04 bodů
Na konci hodnoceného období se obec Předboj umístila na 31. místě s 443,04 body.

Rozpočet obce na rok 2012
Schválený rozpočet
Příjmy :
7,771.500,- Kč
Výdaje :
7,771.500,- Kč
(příl. D12/2012)

Plnění rozpočtu
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Příjmy:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

Schválený rozpočet
4,107.000,00
701.000,00
2,540.000,00
0,00
7,348.000,00

Upravený rozpočet
Plnění
5,551.090,00
5,463.930,00
1,228.100,00
1,217,390,00
2,867.000,00
500.000,00
200.640,00
200.640,00
9,846.840,00
7,381,320,00

Výdaje:
Běţné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

4,946.500,00
2,825.000,00
7,771,500,00

6,289.740,00
3,980.600,00
10,270.340,00

5,166.790,00
871.050,00
6,037.840,00

Saldo příjmy-výdaje
Prostředky z minulých let
Financování celkem

- 423.500,00
423.500,00
+ 423.500,00

- 423,500,00
423.500,00
+ 423.500,00

1,343.470,00
- 1,343,470,00
- 1,343.470,00

Vysvětlení k jednotlivým poloţkám plnění rozpočtu viz příloha č. D14/2012 (Závěrečný
účet obce Předboj za rok 2012).

Volby
V říjnu se konaly volby do zastupitelstev krajů. Termín voleb byl stanoven takto:
 Pátek 12.10.2012 od 14.00 do 22.00 hod.
 Sobota 13.10.2012 od 8.00 do 14.00 hod.
Místem konání voleb v obci byla volební místnost v prostorách zasedací místnosti
obecního úřadu.
Složení volební komise:
Předsedkyně: Michaela Langová
Členové:
Hana Vráblová
Magdalena Čermáková
Kateřina Příšovská
Jitka Paděrová
Zapisovatelka: Ivana Stejskalová

Účast ve volbách:
Původně bylo zapsáno celkem 487 voličů s právem volit v obci Předboj. Dodatečně
však bylo zjištěno, ţe 3 voliči nemají, z různých důvodů, právo volit v obci. Takţe
konečný počet zapsaných voličů byl 484.
Počet zapsaných voličů
Počet vydaných obálek

484
160
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Počet odevzdaných obálek
počet platných hlasů
počet neplatných hlasů
Volební účast v obci:

160
155
5
33,06 %

Výsledky hlasování v obci:
Pořadí Číslo Název strany
strany

Počet
hlasů

%

1.

29

TOP 09 a Starostové pro Středočeský kraj

34

21,93

2.

60

Česká strana sociálně demokratická

32

20,64

3.

70

Občanská demokratická strana

21

13,54

4.

43

Komunistická strana Čech a Moravy

20

12,90

5.

3

„Sdruţení nestraníků“

9

5,80

6.

88

„UNP-STŘEDOČEŠI 2012

7

4,51

7.

77

Strana svobodných občanů

7

4,51

8.

93

Česká pirátská strana

5

3,22

9.

68

Koalice KDU-ČSL, SNK ED a nezávislí kandidáti

4

2,58

10.

52

Středočeši2012.cz

3

1,93

11.

51

Strana zelených

3

1,93

12.

22

Národní socialisté – levice 21. století

2

1,29

13.

19

SUVERENITA – blok Jany Bobošíkové, Strana
zdravého rozumu

2

1,29

14.

80

Dělnická strana sociální spravedlnosti

2

1,29

15.

16

Strana soukromníků České republiky

1

0,64

16.

7

Volte pravý blok

1

0,64

17.

91

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI – Češi

1

0,64

18.

83

Komunistická strana Československa

1

0,64

19.

30

Věci veřejné

0

0

20.

31

ZMĚNA 2012

0

0

21.

78

Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších
dobrovolníků

0

0

Volby v obci proběhly v klidu. Několik voličů přineslo dokonce malé pohoštění pro
členy volební komise. Mezi nimi byli i starosta obce Ing. Karel Kodiš a místostarostka
obce Pavla Příšovská.

Výsledky hlasování v okrese Praha-východ:
 ODS

20,59 %
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 TOP 09
 ČSSD
 KSČM

16,99 %
15,36 %
14,00 %

Volební účast:

36,33 %

Výsledky hlasování ve Středočeském kraji:
1.
2.
3.
4.

ČSSD
KSČM
ODS
TOP 09

21,79 %
20,57 %
18,32 %
11,71 %

Volební účast:

36,45 %

Celostátní výsledky hlasování:





ČSSD
KSČM
ODS
KDU-CSL

Volební účast:

23,59 %
20,44 %
12,29 %
5,82 %
36,89 %

Volební účast byla v naší obci, ale i celostátně velmi slabá a oproti minulým volbám
prudce vzrostl počet neplatných hlasů.
Příloha: D42/2012 (soubor hlasovacích lístků)

Památky
Kaplička
U kapličky byly vyměněny dveře, neboť ty staré byly jiţ ve špatném stavu a nešly
zavírat. Výměnu dveří provedli 2 občané Předboje z vlastní iniciativy a bez nároku na
odměnu za práci. Za materiál, tj. nové rámy a dveře zaplatila obec 15.440,- Kč.

Různé
14.3. - se uskutečnila v zasedací místnosti OÚ hodinová ukázková lekce trénování
paměti, kterou vedla certifikovaná lektorka trénování paměti Mgr. Radka
Nevosadová. Tato přednáška byla součástí „Národního týdne trénování paměti“,
který se konal v rámci celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“.
V rámci tohoto setkání byly vyhodnoceny 3 nejlepší dospělé čtenářky obecní
knihovny v r. 2011. Více viz „Kultura/Obecní knihovna“ (Str. 57)
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Pozvánka na tuto akci viz příl. č. D15/2012
31.3. - se konal v zasedací místnosti OÚ v pořadí jiţ 5. bazárek dětského oblečení.
Tentokrát to byl jarně-letní bazárek a organizátorky La&La (Langová, Laube)
byly s průběhem akce velmi spokojené. Různé dětské oblečky přineslo k prodeji
více neţ 30 maminek z Předboje i okolních vesnic. Na prodej tak bylo více neţ
1000 různých oblečků a všichni zúčastnění si celý průběh bazárku velmi
pochvalovali. Na rozdíl od minulých bazárků se nic z nabízeného zboţí
neztratilo.
Jako po kaţdém bazárku byla poslána velká krabice dětského oblečení do
Dětského centra při Thomayerově nemocnici v Praze.
Příl. D16/2012 - pozvánka
26.3. - v době od 15.00 do 15.30 hod. se v ulici Na Vršku konal prodej ovocných a
okrasných stromků k jarní výsadbě.
Jednalo se o akci firmy JUKKA, s.r.o., Lhotská 772, Ostroţská Nová Ves.
20.4. - tak jako kaţdý rok uskutečnil se v ulici Na Vršku v 15.30 hod. prodej kuřic a
kohoutů z drůbežárny Hořešovice.
Cena kuřic 125 Kč/kus
Cena krmné směsi KZK 130,- Kč/10 kg
27.5. - se konal na víceúčelovém hřišti od 9.00 do 11.00 hod. jiţ 5. Předbojský
blešák. Organizátorkami akce byly opět La & La (Laube, Langová).
Příl. D17/2012 – pozvánka
28.5. - obecní úřad uspořádal filmové představení pro seniory v kavárně Yard Resortu.
Promítal se film Muži v naději. Akce se zúčastnilo kolem 30 seniorů. Cena
vstupenky byla stanovena symbolicky na 20,- Kč. Tato vstupenka slouţila
zároveň jako poukázka na kávu nebo čaj. Účastníci akce si mohli zakoupit další
občerstvení podle vlastního výběru. Připraveny byly obloţené chlebíčky, drobné
zákusky, alkoholické i nealkoholické nápoje a speciality kavárny. Celá akce byla
hodnocena velmi kladně.
(Pozvánka na akci – viz příl. D18/2012)
30.5. - v 19.00 hod. proběhlo u obecního úřadu pravidelné očkování psů, koček a
dalších masožravých doma chovaných zvířat proti vzteklině. Toto očkování
je v ČR povinné. Kromě očkování bylo nabízeno majitelům zvířat také
odčervení a odblešení.
1.6. - jiţ potřetí se v ulici Pod Hřištěm, při vjezdu do obytné zóny, konala u příleţitosti
Dne dětí dopravně bezpečnostní akce „Bezpečně v naší obytné zóně“. Děti opět
zastavovaly řidiče vjíţdějící do obytné zóny a pokládaly jim otázku: „Jakou
rychlostí se jezdí v obytné zóně?“. Za správnou odpověď dostávali řidiči jablko,
za nesprávnou odpověď byli řidiči odměněni citronem. Spolu s dětmi se na akci
podíleli kromě organizátorek La&La (Langová, Laube) i někteří rodiče a vrchní
stráţník obecní policie R. Sedlák. Akce trvala od 17.00 do 17.35 hod. a zakončila
ji houkačka policejního motocyklu.
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8.6. - na dětském hřišti v ulici Spojovací byl nainstalován nový kolotoč pro děti.
Jednalo se o opoţděný dárek ke Dni dětí.
27.8. - na obecních webových stránkách byla uvedena informace o přepsání majitele
Zahradní ulice v Katastru nemovitostí. Novým majitelem se stala obec
Předboj, poté co jeden z obyvatelů této ulice koupil ulici včetně sítí ve veřejné
draţbě a formou darovací smlouvy ji převedl na obec.
Tím byl vyřešen letitý problém, který vznikl tím, ţe stavební firma, která domy v
této ulici stavěla zkrachovala dříve, neţ stačila vyřídit převedení ulice na obec.
17.9. - konal se zájezd do Litoměřic na výstavu „Zahrada Čech“. Zájezd organizoval
OÚ. Dopravu autobusem a vstupné si hradili občané sami. Protoţe se přihlásilo
pouze 18 občanů z Předboje, musela být tato akce spojena s obcí Chvatěruby, aby
byl naplněn autobus. Cena za dopravu byla 100,- Kč/osoba. Ceny vstupenek:
dospělí 80,- Kč, senioři a studenti 50,- Kč, děti 30,- Kč.
Zájezd se velmi vydařil a všichni účastníci byli spokojeni.
Příl.: D98/2012 – pozvánka + vstupenka
6.10. - od 15 do 17 hod. se konal v zasedací místnosti OÚ jiţ 6. bazárek dětského
oblečení, tentokrát podzimně-zimní.
Pozvánka – příl. D 19/2012
27.10. - obyvatelé lokality Východní Stráň sázeli stromky podél ulice, aby tak zlepšili
ţivotní prostředí. Obyvatelé se sami rozhodli uskutečnit tuto akci a sami se
dohodli na tom co, kde a kdy se bude sázet. Více viz kap. „Stromy“ (Str. 35)
Příl.: D20/2012 – mapka s rozmístěním stromů s barevným rozlišením dle
druhu stromů a popis jednotlivých druhů stromů)
19.11. - v rámci pravidelných setkání předbojských seniorů uspořádal OÚ v kavárně
Yard Resortu další, v pořadí 2. filmové představení spojené s občerstvením.
Vstupenka za 20,- Kč byla současně poukázkou na občerstvení, které se
tentokrát skládalo mimo kávy nebo čaje, ještě ze zákusku nebo obloţeného
chlebíčku dle vlastního výběru.
Promítal se film Perfect days – i ženy mají své dny reţisérky Alice Nellis.
Po skončení filmu mohli senioři ještě posedět v kavárně a vyuţít čas k volné
zábavě a konzumaci dle vlastního výběru.
Přílohy: D21/2012 pozvánka na akci
D22/2012 speciální jídelní lístek pro tuto akci
1.12. - v zasedací místnosti OÚ se konal kurz výroby vánočních věnců, který vedla, jiţ
tradičně, paní Iva Hájková z Předboje. Dostavilo se 17 účastnic.

Pošta a telefon
Adresa pošty příslušné pro obec Předboj je: Lipová 75, Kojetice u Prahy.
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PSČ 250 72
Otvírací doba v první polovině r. 2012:
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
S platností od 1.8.2012 byly nově stanoveny otvírací hodiny pro veřejnost takto:
Po, Út, Čt, Pá
8:00 – 11:00,
14:00 – 16:00
St
8:00 – 11:00,
14:00 – 17:00
Všechna telefonní čísla v ČR jsou devítimístná. Telefonní čísla pevných linek v Předboji
začínají číslem 315. V ulici Na Vršku je telefonní automat společnosti Telefónica O2
a poštovní schránka České pošty.

Denní tisk
Denní tisk a časopisy je moţno zakoupit v místním obchodě se smíšeným zboţím a je
moţno vyuţít také předplatného novin a časopisů. Po většinu roku byly noviny a
časopisy dodávány do schránek kaţdý den vţdy v ranních hodinách, obvykle jiţ kolem
6. hodiny ranní. Od října došlo však k zásadní změně v doručování předplaceného
tisku. Zatímco do té doby zajišťovala distribuci firma Mediaservis, od října 2012
převzala tuto sluţbu po dvacetileté přestávce opět Česká pošta. Jak uvedla média
nabrala Česká pošta v souvislosti s touto změnou 2500 nových doručovatelů, avšak pro
naši obec znamenala tato změna citelné zhoršení sluţeb. Noviny i časopisy roznášely
doručovatelky zpočátku spolu s ostatní poštou aţ kolem poledne a mnohdy se stalo, ţe
noviny nebo časopisy nebyly doručeny vůbec nebo aţ o den později. Nebyl to však
problém pouze naší obce. Doručování předplaceného tisku se zlepšilo aţ začátkem
prosince. Denní tisk byl opět doručován v ranních hodinách. Jen časopisy byly
doručovány i s dvoudenním zpoţděním někdy dokonce vůbec ne. Jak se později
vysvětlilo byly tyto problémy způsobeny zčásti také tím, ţe se jednalo někdy o
dlouholeté předplatitele, kteří objednávali tisk ještě v době, kdy nebyly v obci
pojmenované ulice a předplatné bylo tedy evidováno pouze na jméno, obec a č. popisné.
Noví doručovatelé a doručovatelky se tudíţ v obci neorientovali a časopisy se mnohdy
vracely k distributorovi. Časem se situace s doručováním předplaceného tisku zlepšila a
docházelo jiţ jen k ojedinělým výpadkům.
Problém neúplných adres (bez uvedení názvu ulice) komplikoval však mnohdy i
doručování poštovních zásilek. A tak se někdy stávalo, ţe i některé zásilky byly
doručeny se zpoţděním nebo nebyly doručeny vůbec.

Služby
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 Kadeřnictví Jany Kršmaru, které zahájilo provoz v r. 2007.
Kadeřnictví je určeno pro ţeny, muţe i děti. Začátkem roku byl nově upraven interiér
kadeřnictví.
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 ve čtvrtek auto
společnosti Family Frost – rozvoz zmrzliny, hotových jídel a jiných mraţených
výrobků.



Do obce dojíţděla pravidelně pedikérka paní Radka Svítková, která kromě
pedikúry nabízela nově i masérské sluţby. Tyto sluţby byly poskytovány v
zasedací místnosti obecního úřadu. Bylo moţné se objednat na OÚ telefonicky,
osobně nebo e-mailem. Pedikura se konala zpočátku 1x měsíčně, tak jako v
minulém roce, avšak pro velký zájem občanů musela paní pedikérka několikrát
přijet i 2x měsíčně.
Termíny konání pedikury: 10.1., 14.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 15.5., 5.6.,
10.7., 7.8., 28.8., 18.9., 9.10., 13.11. a 11.12.



Kaţdou sobotu zajíţděla do obce pojízdná prodejna mléčných výrobků „Mléko
z farmy“. Prodej probíhal u obecního úřadu vţdy od 8.00 hod. a prodávaly se
různé mléčné výrobky, jako: mléko, jogurty, sýry, tvarohy apod.



Do obce zajíţděla pojízdná prodejna firmy Vladimír Goldšmíd – řeznictví a
uzenářství z Čečelic v okr. Mělník a to kaţdý čtvrtek od 12.00 do 12.30 hod.



Kromě toho bylo moţné objednat si maso za výhodné ceny k dodání do druhého
dne aţ do domu. Tuto sluţbu nabízel pan Petr Mašek, obyvatel Předboje.
Objednávat bylo moţné telefonicky nebo e-mailem
Příl.: D23/2012 (velikonoční ceník)
Příl.: D24/2012 (vánoční ceník)



OÚ nabízel v r. 2012 základní údrţbu soukromých pozemků spočívající v sekání
trávy za 1,50 Kč/m2 těm majitelům, kteří si ho nezajistili sami a nesplnili tak
svoji zákonnou povinnost.



Kosmetický salon IVA v ulici U Prutníku 258, který zahájil činnost v říjnu 2011
pokračoval v provozu i po celý r. 2012.



Také další kosmetický salon Beauty salon Elena, otevřený téţ v říjnu 2011 v
ulici Zahradní 160 pokračoval i v r. 2012.



Revizi komínů, čištění a kontrolu spalinové cesty nabízeli od ledna 2012 jiţ tři
kominické firmy, a sice:
1/ Vladislav Mařík, Líbeznice, Pakoměřická 77
2/ TTBaran – kominictví, Ţelezný Brod, Příčná 333
3/ Jaroslav Vrabec, kominictví, Čajkovského 2088/14, Šumperk
Čištění komínů a kontrola spalinových cest firmou Jaroslav Vrabec proběhlo
v obci ve dnech 8. a 9.2.
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V srpnu navázal obecní úřad spolupráci s firmou KROS, s.r.o. z Kralup n/Vlt.,
která zajišťuje m.j. také kominické sluţby.
V rámci hromadné objednávky pro obce provádí tato firma kominické sluţby za
zvýhodněné ceny, a sice:
Čištění spalinových cest – běţné znečištění:
zdarma
Kontrola spalinových cest – 1 komínový průduch v objektu:
500,- Kč
Kaţdý další komínový průduch v objektu
100,- Kč
Dopravné :
není účtováno
Pravidelná roční kontrola spalinových cest a čištění komínů touto firmou
proběhlo v obci ve dnech 13. aţ 15.9. Fa Kros vystavila následně ke kaţdému
kontrolovanému a čištěnému komínu „Zprávu o provedení kontroly a čištění
spalinové cesty“, kde byly uvedeny případné nedostatky zjištěné při kontrole.
Této hromadné akce se zúčastnilo 30 domácností.
Nabídka sluţeb této firmy viz příl. D43/2012.

Pohřebnictví
Spádový hřbitov: Kojetice
Občané obce Předboj měli v r. 2012 pronajato 44 hrobových míst.
Příspěvek obce Předboj obci Kojetice na opravu a údrţbu veřejného pohřebiště činil
v roce 2012 celkem 15.337,- Kč.
Někteří občané obce Předboj mají pronajatá hrobová místa na hřbitově v Líbeznicích.
Líbeznice doposud nepoţadovaly ţádné poplatky za pronájem hrobových míst.

Příslušnost ke kostelu
Kostel sv. Víta v Kojeticích. Je součástí Římskokatolické farnosti Neratovice, ke které
patří kromě Neratovic, Kojetic a dalších obcí téţ obec Předboj.
V září 2012 došlo k výměně farářů. Místo Pátera Benedikta Hudemy byl jmenován
nový farář, administrátor Mgr. Peter Kováč. P. Kováč ţije a pracuje na kojetické faře,
která se postupně opravuje. Bohosluţby v kojetickém kostele se konaly tak jako v
minulých letech kaţdou středu od 16.00 hod.

Nová výstavba
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V obci stále pokračuje výstavba nových rodinných domů v různých lokalitách. V r. 2012
bylo přiděleno celkem 17 nových čísel popisných.

Obchod
V provozu byl i nadále obchod s názvem Potraviny Předboj. Obchod je stále na stejném
místě v budově obecního úřadu v ulici Hlavní 18. Sortiment zůstává stále stejný.
Prodávají se zde potraviny a smíšené zboţí. Prodejní prostory jsou majetkem obce, která
je pronajímá za Kč 1.000,-/měs. plus energie.
Od září 2008 je nájemcem obchodu paní Luyen Thi Thu Hang.
Dodatkem č. 1 z 31.1.2011 se stal nájemcem obchodu její manţel Libor Uliáš.
Dodatkem č. 2 z 19.12.2012 se stala nájemcem obchodu opět paní Luyen Thi Thu Hang,
avšak v druhé polovině roku 2012 začal v obchodě pracovat jejich zaměstnanec
vietnamský občan Quoc Dat Tran.
Otvírací hodiny obchodu:
Po aţ pá 7.00 - 18.00 hod.
So a Ne 8.00 - 14.00 hod.
Ceny v r. 2012:
Chleba
Housky a rohlíky

29,90 Kč/ks
2,50 Kč/ks

Pohostinská zařízení
V obci jsou 2 restaurace: U Svobodů a Na Hřišti
1/ Restaurace U Svobodů
ul. Ke Tvrzni 4
Majitelé: Tomáš a Jana Svobodovi
Provozovatel: Firma LP Milk s.r.o., která restauraci dále pronajímá.
Nájemci restaurace v r. 2012: pánové Aleš Bleha a Karel Fofonka
Otvírací hodiny:
Po - Čt 11:00 - 22:00
Pá - So 11:00 - 23:00
Neděle 11:00 - 20:00
V restauraci se denně vaří, v poledne i večer. K dostání jsou hotová jídla i minutky.
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Vzorový jídelní lístek (polední menu) – příl. D25/2012
Ceny piva a některých nealkoholických nápojů a kávy:
Pivo Gambrinus 10°
0,5 l - 22,- Kč
0,3 l - 15,- Kč
Plzeňský Prazdroj 12° láhev 0,5 l - 30,- Kč
Radegast Birell – nealko láhev 0,5 l - 25,- Kč
Frisco
láhev 0,33 l - 40,- Kč
RC cola
0,33 l
25,- Kč
Tonic Chito
0,33 l
25,- Kč
Točená kofola
0, 1 l
5,- Kč
Káva turecká
Espresso s mlékem
Rozpustná s mlékem
Čaj

20,- Kč
30,- Kč
20,- Kč
20,- Kč

Restaurace je stále hojně vyuţívána pro svatební hostiny a jiné rodinné nebo firemní
akce. K těmto účelům ji vyhledávají nejen obyvatelé Předboje, ale i lidé z nejbliţšího
okolí.
Akce pořádané restaurací v roce 2012:
4.1. - Přednáška Lidé z lesa a muţ z města – veselé promítání a povídání na (ne)váţná
témata o Africe, Afričanech a Afričančatech.
Přednášející: Martin Mikeš (Kedjom-Keku)
Akci pořádala Hana Svobodová a Restaurace U Svobodů
Vstupné dobrovolné
Příl. D26/2012 – plakát
24.3. - Taneční zábava s kapelou „DUO KARYNA“
Vstupné 70,- Kč
Příl. D27/2012 – plakát
1.6. - Restaurace U Svobodů slavila 15. „narozeniny“. Provoz v restauraci byl zahájen
1.6.1997. Při příleţitosti 15. výročí zahájení byl „zkolaudován“ nový gril s
udírnou na zahradě restaurace. Uzené a grilované maso bylo podáváno
návštěvníkům zdarma – půllitr piva se prodával za 10,- Kč.
Sponzoři akce:
Pivovar Gambrinus – zástupce Tomáš Hálek
Dodavatel masa – Petr Mašek
Zemědělská činnost – Honza Staník a spol.
Zemní práce – Truhlařík s.r.o.
23.11. - Taneční zábava s ţivou hudbou. K tanci a poslechu hrála kapela „Karyna“.
Vstupné 60,- Kč.
Příl. D28/2012 - plakát
2/ Restaurace Na Hřišti
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ul. Kojetická 116
Majitel: TJ Sokol Předboj, od května 2011 má restauraci v pronájmu pan Zdislav Ciolek
z Odolené Vody.
19.3. zahájila činnost Pizzerie Na Hřišti – Předboj.
Otvírací hodiny: Po – Pá : 11.00 – 21.30 hod.
So - Ne : 12.00 – 21.30 hod.
9.9. došlo ke změně otvírací doby v neděli. V neděli je kuchyň zavřená a nevaří se. Bar
je proto otevřen aţ od 15.00 do 21.30 hod.
Ve všední dny v době od 10.30 do 11.00 hod. nabízí restaurace obědy pro seniory za
jednotnou zvýhodněnou cenu 50,- Kč. Vybírat je moţno z nabídky poledního menu,
které tvoří vţdy 3 hotová jídla a jeden druh pizzy. Obědy mohou senioři konzumovat
v restauraci nebo si je odnést domů.
Restaurace zajišťuje dále rozvoz pizzy a všech ostatních jídel aţ do domu. Nabízí také
rozvoz piva do domu v PET lahvích.
Přílohy: D29/2012 – letáček informující o otevření pizzerie
D30/2012 – jídelní lístek Pizzerie Předboj
Akce pořádané restaurací v roce 2012:
27.1. - PIZZA PÁTEK
Akce se konala od 13 do 21 hod. a v nabídce byly nejrůznější druhy pizz.
Bylo moţné objednat si pizzu i domů. (plakát s cenami pizzy viz příl. D31/2012)
4.2. - Od 14 hodin – Dětský karneval se soutěţemi o ceny
Od 19 hodin – Pyţamo párty se soutěţí o nejlepší pyţámko
Příloha D32/2012 – plakát
10.3. - Oslava MDŢ
Hudba 80. a 90. let min.stol. Vítány byly pionýrské šátky a retro oblečení 80. let.
Pro kaţdou ţenu byla připravena květina. K jídlu se podávaly minutky a pizza.
Vybrané vstupné bylo určeno pro místní mateřskou školu.
Příloha D 33/2012 – plakát
22.3.- byly spuštěny nové internetové stránky „Pizzerie Na Hřišti“
www.pizzapredboj.webnode.cz
30.4. - Čarodějnice 2012
Hudební romantická noc
17 hod. - začátek programu pro děti
20 hod. - discotéka pro dospělé – dj. QladaC
Příloha D 34/2012 – plakát
26.5. - Pink Party – diskotéka
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Příl. D 35/2012 – plakát
1.6. - Dětský večer pro dospělé – diskotéka 80. - 90. léta min. stol.
Příl. D 35/2012 – plakát
23.6. - Taneční zábava s ţivou hudbou – kapela Karyna Band
Vstupné 80,- Kč
Příl. D36/2012 – plakát
28.7. - Večerní disko párty „Na stojáka“ k tanci i poslechu
Příl. D37/2012 – plakát
1.9. - Konec prázdnin – diskotéka od 70. let min. stol. aţ po současnost
Příl. D38/2012 - plakát
28.9. - Amatérský nohejbalový turnaj na víceúčelovém hřišti s věcnou cenou pro vítěze.
Příl. D39/2012 – plakát
27.10. - Disco na hřišti
90. léta aţ po současnost
Příl. D40/2012 – plakát
22.12. - Vánoční besídka – diskotéka
Příl. D41/2012 - plakát
V restauraci Na Hřišti se konají některé akce pořádané Sokolem Předboj. Přehled všech
akcí Sokola v roce 2012 je uveden pod heslem „Spolky“ (Str. 41)

Přírodní poměry
Počasí v roce 2012
Hodnoty uvedené v tabulkách byly převzaty z webových stránek
www.meteokojetice.ic.cz
a jsou výsledkem měření amatérské meteostanice v
Kojeticích u Prahy. Záznamy byly pořízeny na přístroji značky Davis Vantage Pro 2
od americké firmy Davis Instruments. Čidlo teploty a vlhkosti je umístěno 2 m nad zemí
a anemometr na měření směru a rychlosti větru je cca 10 m nad zemí.
Leden – První dny roku 2012 byly velmi teplé s denními teplotami od 5 do 10 °C.
Teploty neklesaly pod 0 °C ani v noci.
4.1. se severem Čech prohnal orkán Andrea, který přišel z Německa. Přinesl také
sněţení a ledovku a způsobil problémy v dopravě. V naší obci bylo stále nad nulou, ale
byl silný vítr a občas pršelo. Dle údajů meteostanice v Kojeticích foukal 4.1. vítr o síle
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35,2 km/h v poryvech aţ 50,0 km/h. Silný vítr foukal i další den. Do poloviny ledna
byly ranní i denní teploty poměrně vysoké. Denní teploty se pohybovaly v rozmezí 5 aţ
10 °C. Bylo ale sychravo a občasný vítr měl za následek nevlídné počasí.
20.1. napadl první sníh. Bylo ho málo a během odpoledne roztál. Mírný sněhový
poprašek se objevil občas i v několika dalších dnech.
26.1. byl krásný slunečný den, ale večer přišel první větší mráz kolem -7 °C.
Chladno bylo aţ do konce ledna. Denní teploty se pohybovaly od -5 do -10 °C.
29.1. vydal ČHMÚ výstrahu na jev: Silný mráz (nízký stupeň nebezpečí) od 31.1.2012
do odvolání. Tato výstraha se týkala celkem 8 krajů republiky, včetně Prahy a
Středočeského kraje.
Průměry a maxima v měsíci lednu 2012:
Průměrná teplota
1,7 °C
Sráţky za měsíc

43,2 mm

Maximální teplota

10,4 °C

2.1.

Minimální teplota

-9,4 °C

31.1. 23.54 hod.

Průměrná denní maximální teplota

4,3 °C

Průměrná denní minimální tepolota

-0,9 °C

Sluneční svit za měsíc

44,5 hod.

17.44 hod.

Únor – Vyplnila se výstraha ČHMÚ a v prvních dnech února suţovaly takřka celou
republiku extrémní mrazy. 6.2. bylo naměřeno na šumavské Kvildě -39,4 °C. Dosavadní
rekord z r. 1929 je -42,2 °C. V Předboji se pohybovaly ranní teploty v rozmezí mezi -10
aţ -20 °C a mrzlo celé dny, i kdyţ kolem poledne se vţdy díky slunnému počasí trochu
oteplilo. V odpoledních hodinách však začala teplota vţdy opět klesat. Extrémní mrazy
pod hranicí -10 °C trvaly nepřetrţitě přesně 14 dní, tedy od 1. do 14.2.
12.2. byla naměřena meteostanicí v Kojeticích nejniţší teplota celého roku, a sice 20,4 °C, o den dříve to bylo rovných -20 °C.
15.2. přišlo prudké oteplení s ranní teplotou kolem 0 °C. Padal však sníh, foukal vítr a
ráno byla bouřka. Během dne pak sníh z větší části roztál. Na většině území Česka
padal sníh v hojné míře a foukal vítr, který tvořil závěje. Na mnoha místech docházelo
ke kalamitním situacím.
Počasí v druhé polovině února bylo jiţ mnohem teplejší. Vyskytovaly se jiţ jen mírné
mrazíky a denní teploty se pohybovaly mezi 5 aţ 10 °C, několikrát byly naměřeny
dokonce teploty mírně nad 10 °C.
Průměry a maxima v měsíci únoru 2012:
Průměrná teplota
3,7 °C
Sráţky za měsíc

14,6 mm

Maximální teplota

13,4 °C

24.2.

12.27 hod.

Minimální teplota

-20,4 °C

12.2.

7,23 hod.

Průměrná denní maximální teplota

7,6 °C
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Průměrná denní minimální tepolota

-0,4 °C

Sluneční svit za měsíc

73,0 hod.

Březen – ráz počasí z konce února pokračoval i v prvních dnech března. Denní teploty
se pohybovaly mezi 5 aţ 10 °C. Ráno se však často objevily i mírné mrazíky.
Zlom nastal přesně v polovině března, kdy se velmi rapidně oteplilo. Denní maxima
dosahovala někdy aţ mírně přes 20 °C a bylo velmi příjemné jarní počasí. Zlom nastal
v posledních několika dnech března, kdy se začalo opět ochlazovat. Denní teploty se
pohybovaly jiţ jen kolem 10 °C.
31.3. klesla ranní teplota dokonce mírně pod 0 °C.
Průměry a maxima v měsíci březnu 2012:
Průměrná teplota
6,6 °C
Sráţky za měsíc

10,6 mm

Maximální teplota

21,8 °C

17.3. 16.30 hod.

Minimální teplota

-7,1 °C

7.3.

Průměrná denní maximální teplota

12,8 °C

Průměrná denní minimální tepolota

0,8 °C

Sluneční svit za měsíc

154,1 hod.

5.23 hod.

Duben – stejné počasí jako koncem března pokračovalo i začátkem dubna a postupně se
ještě ochlazovalo. Velikonoce, které připadly na 8. a 9. dubna byly velmi chladné. Na
horách na severu Čech dokonce napadl nový sníh, lyţovalo se a mluvilo se o návratu
zimy.
Nejstudenější byla noc z 8. na 9.4. Na většině území klesla teplota pod -5 °C a v Praze
bylo naměřeno -6,4 °C. Nejhorší situace byla na severu Čech a na Šumavě. Na severu
bylo naměřeno na Jizerce -21,9 °C, na Horské Kvildě klesla teplota mírně pod -20 °C.
Mráz byl i v Předboji. Meteostanice v Kojeticích zaznamenala teplotu -6,5 °C. Na
mnoha místech pomrzly ovocné stromy.
Velikonoce r. 2012 byly označeny za nejstudenější Velikonoce za posledních 50 let.
V dalších dnech se počasí trochu zlepšilo a denní teploty se pohybovaly kolem 10 °C,
avšak všeobecně bylo spíše chladno. Přišlo ještě i několik mírných ranních mrazíků.
Počasí přes den bylo velmi střídavé. Někdy sluníčko, někdy zamračeno a dokonce i
pršelo. Zkrátka počasí vskutku aprílové. V domácnostech bylo nutné stále ještě topit.
Zlom nastal v posledním dubnovém týdnu. Počasí se začalo zlepšovat, svítilo sluníčko a
teploty se vyšplhaly někde aţ ke třicítce. Meteostanice v Kojeticích zaznamenala 29.4.
teplotu 31,2 °C.
Průměry a maxima v měsíci dubnu 2012:
Průměrná teplota
8,7 °C
Sráţky za měsíc

39,2 mm
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Maximální teplota

31,2 °C

29.4.

15.06 hod.

Minimální teplota

-6,5 °C

9.4.

6.09 hod.

Průměrná denní maximální teplota

14,8 °C

Průměrná denní minimální tepolota

3,5 °C

Sluneční svit za měsíc

135,6 hod.

Květen – tropická vedra pokračovala i v prvních květnových dnech. První květen byl
nebývale teplý. Teplota se pohybovala těsně u 30 °C. Bylo však velké sucho. Český
hydrometeorologický ústav vydal 30.4. výstrahu platící do odvolání, týkající se
nebezpečí poţárů, kterých v té době v důsledku sucha stále přibývalo.
3.5. byly na celém území Česka velké bouřky s přívalovými dešti, někde padaly i
kroupy. Bouřka byla i v Předboji. Déšť nebyl příliš silný a k ţádným škodám nedošlo.
Začátek druhého květnového týdne byl teplý a slunečný.
11.5. byl opět tropický den. Denní teplota se pohybovala kolem 30 °C. Meteorologové
však stále upozorňovali na moţnost příchodu ranních mrazíků a skutečně o víkendu
přišlo prudké ochlazení.
18.5. se předpovědi meteorologů naplnily a „ledoví muţi“ přišli tentokrát na čas. Na
některých místech republiky udeřily mrazy aţ kolem -5 °C. V Předboji to bylo jen těsně
kolem 0 °C, ale přesto se to projevilo na některých plodinách. Velké škody však mrazík
nenapáchal. Hůře na tom byli moravští pěstitelé vína, kterým pomrzly celé vinice.
Poslední dekáda května byla teplá a slunečná, jen rána byla někdy chladnější. Pěkné
počasí vydrţelo aţ do konce května.
Průměry a maxima v měsíci květnu 2012:
Průměrná teplota
14,9 °C
Sráţky za měsíc

28,8 mm

Maximální teplota

31,2 °C

11.5. 15.25 hod.

Minimální teplota

-0,3 °C

18.5.

Průměrná denní maximální teplota

20,2 °C

Průměrná denní minimální tepolota

8,2 °C

Sluneční svit za měsíc

190,5 hod.

4.40 hod.

Červen – první červnové dny byly poměrně teplé a dokonce přišel i očekávaný déšť,
neboť květen byl nebývale suchý.
5.6. přišel velmi chladný den s denními teplotami jen kolem 10 °C a meteorologové
předpovídali velmi chladnou noc dokonce s moţností přízemních mrazíků. Mrazíky se
nedostavily, ale nejniţší naměřená teplota dne 6.6. v 5.36 ráno byla pouhých 1,8 °C. V
dalších dnech se začalo oteplovat a denní teploty se pohybovaly mezi 20 aţ 30 °C.
16.6. dosáhla teplota dokonce 33,6 °C. Bioaktivita se pohybovala na stupni 3 a to i v
několika následujících dnech.
V druhé polovině června pokračovaly horké a většinou i slunečné dny. Kromě několika
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málo dnů neklesla denní teplota pod 25 °C a přišlo i několik tropických dnů. Zvláště
poslední dva dny června byly mimiřádně teplé s tropickými teplotami. Bio bylo na
stupni 3 a padaly teplotní rekordy.
30.6. byla Meteostanicí v Kojeticích naměřena teplota 33,1 °C.
Průměry a maxima v měsíci červnu 2012:
Průměrná teplota
18,9 °C
Sráţky za měsíc

71,8 mm

Maximální teplota

33,6 °C

16.6.

18.23 hod.

Minimální teplota

1,8 °C

6.6.

5,36 hod.

Průměrná denní maximální teplota

25,4 °C

Průměrná denní minimální tepolota

12,1 °C

Sluneční svit za měsíc

153,0 hod.

Červenec – první červencový den byl tropický s max. teplotou 30 °C. Den začal v
časných ranních hodinách bouřkou a bouřkou také skončil. Déšť byl vydatný, ale
nezpůsobil ţádné škody.
V dalších dnech se mírně ochladilo, ale stále bylo hezké letní počasí. Větší ochlazení
přišlo aţ v polovině července, kdy se teploty přiblíţily v některých dnech ke 20 °C. V
druhé polovině července také často pršelo a přišlo několik bouřek se silnějším deštěm.
Koncem července přišlo pak ještě několik tropických dní s denními teplotami přes
30 °C nebo mírně pod 30 °C. Červenec 2012 byl celkově teplý a svou průměrnou
teplotou se zařadil na 32. aţ 34. místo z dosavadních 238 červenců od začátku měření v
roce 1775.
Průměry a maxima v měsíci červenci 2012:
Průměrná teplota
19,5 °C
Sráţky za měsíc

122,4 mm

Maximální teplota

35,6 °C

28.7.

14.11 hod.

Minimální teplota

7,4 °C

23.7.

5.53 hod.

Průměrná denní maximální teplota

26,9 °C

Průměrná denní minimální tepolota

13,2 °C

Sluneční svit za měsíc

137,5 hod.

Srpen – v prvním týdnu srpna byly tropické teploty nad 30 °C nebo jen několik
stupínků pod tímto limitem. V dalších dnech se teploty pohybovaly jiţ jen kolem 25 °C.
Přes den bylo příjemné teplo, ale rána a večery byly jiţ chladné a bylo velké sucho. V
druhé polovině srpna se teploty začaly opět zvyšovat a dosahovaly opět i tropických
hodnot.
20.8. naměřila meteostanice v Kojeticích rekordních 39,7 °C. Absolutní rekord v ČR byl
zaznamenán v Dobřichovicích v okrese Praha-západ, kde bylo 20.8. naměřeno 40,4 °C.
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Tím by překonán absolutní rekord z 27.7.1983 z Prahy-Uhříněvsi, kdy bylo naměřeno
40,2 °C. Tropický ráz počasí pokračoval také v dalších dnech. Vydatnější déšť přišel aţ
koncem srpna.
Průměry a maxima v měsíci srpnu 2012:
Průměrná teplota
19,0 °C
Sráţky za měsíc

74,6 mm

Maximální teplota

39,7 °C

20.8.

16.40 hod.

Minimální teplota

6,9 °C

14.8.

6.19 hod.

Průměrná denní maximální teplota

26,4 °C

Průměrná denní minimální tepolota

12,4 °C

Sluneční svit za měsíc

186,7 hod.

Září – první týden bylo příjemné, poměrně teplé a slunečné počasí. Teploty se v
průběhu týdne pohybovaly někdy kolem 20 °C, ale několikrát se vyšplhaly aţ k 26 °C.
Několikrát pršelo, ale jen velmi málo.
Poté se mírně ochladilo a teploty klesly pod 20 °C. Po zbytek měsíce se teploty
pohybovaly střídavě v rozmezí 15 aţ 25 °C. Bylo příjemné podzimní počasí. V
některých domácnostech se však v posledních dnech září začínalo jiţ občas topit.
Průměry a maxima v měsíci září 2012:
Průměrná teplota
14,8 °C
Sráţky za měsíc

42,0 mm

Maximální teplota

30,5 °C

Minimální teplota

3,6 °C

Průměrná denní maximální teplota

20,9 °C

Průměrná denní minimální tepolota

9,0 °C

Sluneční svit za měsíc

10.9. 15.13 hod.
21.9.

6.51 hod.

125,0 hod.

Říjen – začátkem října bylo pěkné počasí a první říjnový týden byl nebývale teplý.
Denní teploty se pohybovaly kolem 20 °C.
7.10. nastala změna a denní teploty se pohybovaly jiţ jen v rozmezí 10 aţ 15 °C.
Přestoţe předpovědi počasí na druhou polovinu října nebyly příznivé a mluvilo se o
konci babího léta, přišlo ještě několik velmi teplých dnů. Následovala však inverze,
která způsobila, ţe slunce zůstalo schované za mraky, zatímco na horách bylo krásné
slunečné a teplé počasí.
27.10. přišla prudká změna a teplota klesla k nule a v dopoledních hodinách začal padat
sníh, který vydrţel padat aţ do pozdních odpoledních hodin. Sníh padal na území celé
republiky. Denní teploty se pohybovaly jen nepatrně nad nulou a sníh byl mokrý. Také v
Předboji napadlo několik centimetrů mokrého sněhu. Další den sníh postupně roztál,
počasí však bylo aţ do konce října poměrně chladné s ranními mrazíky.
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Průměry a maxima v měsíci říjnu 2012:
Průměrná teplota
8,2 °C
Sráţky za měsíc

40,8 mm

Maximální teplota

23,9 °C

6.10.

Minimální teplota

-3,7 °C

30.10. 00.45 hod.

Průměrná denní maximální teplota

13,0 °C

Průměrná denní minimální tepolota

4,2 °C

Sluneční svit za měsíc

52,7 hod.

12.12 hod.

Listopad 2012 – začátkem listopadu se vrátil opět příjemný a poměrně teplý podzim, o
kterém meteorologové tvrdili, ţe jiţ definitivně skončil. Přestaly ranní mrazíky a ranní
teploty se pohybovaly kolem 3 aţ 5 °C. Denní teploty neklesaly pod 10 °C.
13.11. až 15.11. přišly mírné ranní mrazíky, avšak v dalších dnech opět ustaly a aţ do
konce listopadu bylo poměrně příjemné podzimní počasí.
Průměry a maxima v měsíci listopadu 2012:
Průměrná teplota
5,1 °C
Sráţky za měsíc

56,8 mm

Maximální teplota

12,5 °C

3.11.

20.17 hod.

Minimální teplota

-2,8 °C

14.11.

4.34 hod.

Průměrná denní maximální teplota

8,1 °C

Průměrná denní minimální tepolota

2,2 °C

Sluneční svit za měsíc

15,4 hod.

Prosinec 2012 – první prosincové dny byly velmi chladné, s ranními mrazíky max.
kolem -4 °C. Denní teploty se pohybovaly jen mírně nad nulou.
7.12. večer začalo přituhovat a ráno 8.1. bylo v Předboji kolem -9 °C. Rekordy padaly
opět na různých místech republiky. Nejniţší teplota byla naměřena na Jizerce -27,8 °C.
Mrazivé počasí trvalo několik dní. Ranní teploty se pohybovaly v rozmezí -5 aţ -10 °C
a denní teploty se drţely mírně pod nulou.
15.12. nastal zlom a ranní teploty se pohybovaly jiţ jen mírně pod nulou a denní teploty
mírně nad nulou. V několika posledních dnech prosince se několikrát vyšplhaly denní
teploty téměř aţ k 10 °C.
Průměry a maxima v měsíci prosinci 2012:
Průměrná teplota
1,2 °C.
Sráţky za měsíc

49,2 mm

Maximální teplota

9,2 °C.

27.12.

12.30 hod.

Minimální teplota

-10,5 °C.

8.12.

3,12 hod.
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Průměrná denní maximální teplota

3,0 °C.

Průměrná denní minimální tepolota

-1,1 °C.

Sluneční svit za měsíc

31,4 hod.

Maxima v Předboji a okolí v průběhu celého roku 2012:
Nejvyšší teplota
39,7 °C
20.8.2012
Nejniţší teplota

-20,4 °C

Sráţky za celý rok

593,4 mm

Sluneční svit za celý rok

1289,4 hod.

12.2.2012

Zaznamenané rekordy v počasí v r. 2012:
Únor – v první polovině února byly extrémní mrazy. Na šumavské Kvildě bylo
6.2. naměřeno -39,4 °C. Rekord z r. 1929 nebyl překonán. Tehdy bylo naměřeno
na Kvildě -42,2 °C.
Červenec - byl celkově teplý a svou průměrnou teplotou se zařadil na 32. aţ 34. místo
z dosavadních 238 červenců od začátku měření v roce 1775.
Srpen – 20.8.2012 bylo v Dobřichovicích na okrese Praha-západ naměřeno 40,4 °C.
Tím padl absolutní rekord z 27.7.1983, kdy bylo naměřeno v Praze-Uhříněvsi
40,2 °C.

Rostlinstvo
Stromy
24.3. - bylo provedeno odborné ošetření lip v ulici Kojetická.
26.3. - v ulici Na Vršku prodávala firma JUKKA, s.r.o. ovocné stromky k jarní výsadbě.
V noci z 20. na 21.4. zlomili neznámí vandalové dvě mladé lípy v ulici Kojetické u
křiţovatky s ulicemi Pod Hřištěm a Na Jaroši. Třetí lípa útoku vandalů odolala.
V noci z 1. na 2.6. se staly cílem vandalů další 2 lípy v ulici Kojetická. Tentokrát se
jednalo o první dva stromy směrem od kapličky, jedny z nejlepších stromů v
celé ulici. Oba stromy byly zlomeny nízko nad zemí a zůstaly leţet podél
chodníku.
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27.10. - obyvatelé lokality Východní Stráň zasadili podél ulice stromky a keře, aby si
vylepšili ţivotní prostředí. Sami obyvatelé této části obce se rozhodli uskutečnit
tuto akci a sami se dohodli na tom co, kde a kdy se bude sázet. Sami se téţ
částečně podíleli na úhradě nákladů. Obec zaplatila celkem 35.576,- Kč. Z toho
30.506,- Kč za stromy a 5.070,- za keře.
K výsadbě byly pouţity tyto druhy stromů:
Javor červený – Acer platanoides „Deborah“
21 ks
Javor zelený – Acer platanoides „Drummondii“ 16 ks
Jeřáb jedlý – Sorbus aucuparia „EDULIS“
12 ks
Příl.: D20/2012 (mapka s rozmístěním stromů s barevným rozlišením dle druhu
stromů + popis stromů)

Zvířectvo
Domácí zvířectvo


V r. 2012 bylo v obci evidováno 142 psů.
Roční poplatek za kaţdého psa byl 200,- Kč.



Povinné očkování psů (případně i koček a jiných masoţravých, doma
chovaných, zvířat) proti vzteklině proběhlo 30.5. u obecního úřadu.



Vzhledem k zákazu pěstování nosnic v zemích EU v neobohacených, tzv.
bateriových klecích museli pěstitelé přizpůsobit podmínky chovu nosnic novým
předpisům. V důsledku toho došlo začátkem roku k enormnímu nárůstu cen
vajec. Vejce se prodávala v prvních měsících roku za 5,- aţ 8,- Kč za kus.
Nejhorší situace byla před Velikonocemi, kdy se očekával zvýšený zájem o vejce
a prodejci toho hojně vyuţívali. Situace se po Velikonocích opět stabilizovala a
ceny se postupně vrátily na původní hodnoty.
Zvyšující se ceny vajec před Velikonocemi způsobily však nebývalý zájem o
chov slepic. U drůbeţáren stály mnohdy i kilometrové fronty aut se zájemci o
nákup kuřat, ale i starších slepic a mnohdy se ani na všechny nedostalo. Také
ceny nabízených kuřat a slepic byly mnohdy podstatně vyšší neţ je obvyklé.
Do naší obce přijíţdí kaţdoročně, někdy i dvakrát za rok, auto z drůbeţárny
Hořešovice, která nabízí k prodeji kuřice a kohouty, které je nutné vţdy předem
objednat. V r. 2012 se prodej uskutečnil v ulici Na Vršku dvakrát:
20.4. a koncem srpna.
Kuřice se prodávaly za 115,- Kč/ks. Cena krmné směsi KZK byla 130,- Kč
za 10 kg. Tyto ceny byly stejné jako v minulém roce.
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Myslivost
Zájemci o myslivost z obce Předboj mohou poţádat o přijetí do Honebního společenstva
Veliká Ves, které vzniklo v r. 1993 sloučením mysliveckých sdruţení několika okolních
vesnic. Členy tohoto společenstva byli v r. 2012 také 2 očané Předboje.
Z důvodu nedostatku lovné zvěře nekonal se v letech 2009, 2010 a 2011 ţádný hon na
zajíce a baţanty. V r. 2012 se konaly dva hony na baţanty a škodnou. (Škodnou se
rozumí lišky, kuny, evt. divočáci apod.)
Při prvním honu bylo uloveno 14 ks baţantů a 1 liška.
Při druhém honu bylo uloveno 22 ks baţantů.

Zemědělství
Cena zemědělské půdy v k.ú. Předboj v roce 2012: 9,11 Kč/m2
(informace převzata z informačního servru zaměřeného na zemědělské nemovitosti
www.farmy.cz)
Pro srovnání ceny zemědělské půdy v okolních vesnicích:
Katastrální území

Cena v Kč/m2 v r. 2012

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

Hektarové výnosy sklizně zemědělských plodin ve Středočeském kraji v r. 2012 dle
databáze ČSÚ
Měřící jednotka t/ha
Obiloviny Pšenice
celkem
4,64

4,51

Ţito

Ječmen

4,86

4,29

Brambory Cukrovka
celkem technická
25,74

64,66

Řepka

Kukuřice

2,8

41,3
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Obyvatelstvo
Počet obyvatel
(dle interní databáze OÚ vedené v programu MUNIS, bez cizích státních příslušníků,
kteří jsou nově evidováni jinými registry)
Počet obyvatel k 1.1.2012
646 z toho 315 muţů a 331 ţen
Počet obyvatel k 31.12.2012
671 z toho 330 muţů a 341 ţen

Průměrný věk: 35,4 let (muži 34,3 let, ženy 36,5 let)
V průběhu roku se narodilo 7 dětí, a sice:
Červenka Petr
Koudelka Jakub
Skalák Kryštof
Sládková Agáta
Smiovská Rozálie
Šalanský Lukáš
Vávrová Aneta
Zemřelo 5 občanů:
Josef Majer – 73 let
Milada Matěková – 88 let
(nejstarší občanka obce)
Zdeněk Mahdal – 73 let
Jana Hrašková – 45 let
Jaroslav Hraška – 79 let

+21.4.2012
+26.4.2012
+15.7.2012
+6.10.2012
+19.11.2012

příl. D44/2012 – úmrtní oznámení
příl. D45/2012
„
příl. D46/2012
příl. D47/2012

„
„

Ţivotní jubilea
Tak jako v minulých letech obdarovávala obec jubilanty z řad seniorů drobnými dárky
a písemným přáním ke kulatým narozeninám od dosaţení věku 60 let. Kaţdých 5 let
obdrţí jubilanti od obce malý dárek a písemné přání k narozeninám. Od věku 85 let
dostávají občané malý dárek a přání kaţdý rok.
Dárkem se rozumí bonboniéra pro ţeny a lahev vína pro muţe.
Od dosaţení věku 70 let dostávají občané kaţdý rok do schránky písemné přání k
narozeninám a rovněţ velikonoční a vánoční přání formou pohlednice.
V případě, ţe se podaří zjistit, ţe někdo z občanů slaví zlatou svatbu, obdrţí tento pár
dárkovou kartu do Hypermarketu Globus v hodnotě 500,- Kč.

Vítání občánků
Po mnohaleté přestávce pořádá obec od r. 2011 opět vítání občánků. V r. 2012 se vítání
občánků konalo dvakrát.
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4.6. - se konalo, v pořadí jiţ 2., vítání občánků po obnovení této tradice. Akce se konala
v kavárně Yard Resortu a měla slavnostní ráz. V úvodu promluvila místostarostka
Pavla Příšovská a za pomoci adm. prac. OÚ Michaely Langové přivítala mezi
obyvatele obce děti narozené v období 11.11. 2011 do 28.2.2012. Kaţdé dítě
obdrţelo od obce poukázku do Hypermarketu Globus v hodnotě 500,- Kč a
maminky obdrţely malou kytičku. Kulturní program zajistily děti z MŠ Předboj.
Ze sedmi pozvaných rodičů a dětí, přišli bohuţel pouze čtyři.
K vítání občánků se dostavily a přivítány byly tyto děti:
Bařina Tomáš
Šalanský Lukáš
Smiovská Rozálie
Typnerová Viktorie
Příloha D48/2012 – Pamětní arch se jmény dětí
D49/2012 – Vzor pozvánky na vítání občánků
5.11. - se konalo další vítání občánků, jiţ tradičně v kavárně Yard Resortu. Tentokrát se
dostavili všichni pozvaní rodiče se svými dětmi. V kavárně byly rezervovány
stoly na jméno rodin vítaných občánků. Na vítání přišli také další rodinní
příslušníci a starší sourozenci vítaných občánků. Účast byla velká.
V úvodu předvedly děti z MŠ Předboj opět malé kulturní pásmo. Kromě společné
básničky zarecitovaly skupinky dětí básničku určenou podle jména vţdy pro
jednoho konkrétního malého občánka a na závěr vystoupení předaly děti z MŠ
malým občánkům vlastnoručně zhotovená přáníčka.
Všechny přítomné uvítala potom krátkým projevem místostarostka P. Příšovská
a poté administrativní pracovnice Michaela Langová vyzvala vţdy jednotlivé
rodiče s dětmi k podpisu pamětního archu. Kaţdé dítě obdrţelo opět dárkový
poukaz do hypermarketu Globus v hodnotě 500,- Kč a maminky malou kytičku.
Příloha D50/2012 – Pamětní arch se jmény dětí
Přivítány byly tyto děti:
Červenka Petr
Kocourek Matěj
Koudelka Jakub
Krejčí Oliver
Skalák Kryštof
Sládková Agáta
Vávrová Aneta
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Obecní policie
Obec Předboj má uzavřenou smlouvu s Obecní policií Líbeznice z r. 2011. Dohodnuté
roční náklady na činnost obecní policie v katastrálním území obce Předboj činí
439.500,- Kč.
Pro obec Předboj byl původně vyčleněn stráţník Jiří Srba. Na podzim r. 2012 došlo
však ke změnám v personálním obsazení obecní policie a stráţníkem vyčleněným pro
obec Předboj se stal nově Martin Zachata.
Sloţení týmu stráţníků obecní policie v r. 2012:
Rudolf Sedlák – velitel
Přemysl Fiala – stráţník okrskář (působí zejména na území obce Bašť)
Aneta Šebečková – stráţník okrskář (působí zejména na území obcí Líbeznice a
Bořanovice)
Martin Zachata – stráţník okrskář (působí zejména na území obce Předboj)
(Představení stráţníků – viz téţ příl. D51/2012)
9.1. byla v budově Obecního úřadu Líbeznice otevřena nová sluţebna obecních
stráţníků. Slavnostního otevření sluţebny se zúčastnili také starostové zúčastněných
obcí, včetně Ing. Karla Kodiše, starosty Předboje.

Trestná činnost v obci
Začátkem r. 2012 obdrţela obec od Obvodního odd. policie v Odolené Vodě
zprávu o bezpečnostní situaci v obci Předboj. Přílohou této zprávy byl rozbor
trestné činnosti v obci v letech 2010 a 2011. Zprávu podal komisař npor. Bc.
Zdeněk Jansa vedoucí OOP Odolena Voda.
Z rozboru trestné činnosti vyplývá, ţe v r. 2011 došlo sice k nárůstu trestné
činnosti oproti r. 2010, avšak zvýšil se počet objasněných případů:
Spácháno trestných činů celkem :
Objasněno přímo
Objasněno dodatečně

v r. 2010

16
1
4

v r. 2011

19
3
5

Největší podíl na trestné činnosti v obci mají majetkové trestné činnosti, a sice
vloupání do motorových vozidel a vloupání do novostaveb a stavebních buněk.
Npor. Bc. Jansa hodnotil kladně také spolupráci s obecní policií Líbeznice.
15.1. - bylo na webových stránkách obce uveřejněno upozornění, ţe na území obce
došlo v posledních dnech k několika vloupáním do automobilů.
3.4. - webové stránky obce informovaly, ţe v noci ze soboty 31.3. na neděli 1.4. došlo k
poškození a vyloupení několika automobilů v ulici U Prutníku, kde týden předtím
řádili vandalové. Škoda šla údajně do desítek tisíc korun.
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5.4. - webové stránky obce informovaly o několika případech, kdy v průběhu března
musela zasahovat obecní policie:
 Na začátku března došlo k politováníhodné události, kdyţ za bílého dne
a v přítomnosti majitele, byl vyloupen rodinný dům seniora. Obecní policie zajistila
místo činu a předala záleţitost Policii ČR v Odolené Vodě.
 Bylo zjištěno vyváţení podezřelého stavebního odpadu na skládku v
jihovýchodní části obce (v sousedství firmy Roland). Záleţitost byla
postoupena příslušným úřadům.
 V polovině března byla dvěma psy větší rasy napadena při procházce v
ulici Pod Hřištěm čivava v doprovodu vlastníka a několika dětí. Naštěstí
nedošlo k ţádnému zranění osob a napadený pes si odnesl jen drobný šrám.
21.4. - v noci z pátku na sobotu byly poničeny stromky v ulici Kojetické. Jedná mladá
lípa zasazená začátkem letošního roku útoku vandalů odolala a měla jen mírně
poničené opory, avšak další dvě lípy zasazené v r. 2008 byly zlomeny úplně.
2.6. - v noci z pátku na sobotu byly zlomeny další dvě mladé lípy zasazené v r. 2008 v
ulici Kojetické. Tentokrát to byly 2 první lípy u kapličky.
U vjezdu do obytné zóny v ulici Pod Hřištěm byl zlomen sloupek s označníky
ulic.
Obojí se stalo zřejmě v časných ranních hodinách po skončení diskotéky v
restauraci Na Hřišti. Nikdo z občanů nic neslyšel a ničeho si nevšiml. Přestoţe k
případu byla povolána obecní policie a případ řešila i Policie ČR, pachatel nebyl
bohuţel vypátrán .
17.8. - stráţníci zachraňovali zaběhnutého kocoura, který seděl několik dnů na stromě
na hřišti ve výšce 8 m a nemohl dolů. Majitel kocoura vyslovil stáţníkům uznání
za záchranu kocoura.
3.9. - přinesly webové stránky obce zprávu o černé skládce u silnice na Kojetice
při výjezdu z obce směrem k mělnické silnici. Z dokladů, které byly nalezeny
na této skládce bylo zjištěno jméno pravděpodobného pachatele z Neratovic.
V týdnu od 10. do 16.9. byly na několika domech v ulici Dlouhé, Na Jaroši a Spojovací
odcizeny okapy. Nikdo z obyvatel těchto ulic si ničeho nevšiml. Pachatel nebyl
vypátrán.
V listopadu byla na webových stránkách obce uveřejněna informace o tom, ţe se
objevila první oficiální zmínka o výskytu drog v obci. Zatím, naštěstí, těch
„lehkých“.
Nejzávaţnějším listopadovým prohřeškem bylo polámání několika stromů na
golfovém hřišti. Ani v tomto případě nebyli pachatelé dopadeni.
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Spolky
1/ TJ Sokol Předboj
Pod hlavičkou TJ Sokol Předboj působí v současné době pouze fotbalové oddíly, a sice:
A/ Muţstvo dospělých
B/ Mládeţnická muţstva pod hlavičkou Sokol Předboj – Juniors
Sokol měl v r. 2012 celkem 67 členů.
A/ Mužstvo dospělých
Zařazení v okresním přeboru: 3. třída, skupina A
Sestava fotbalového týmu v r. 2012:
Brankář:

Navrátil Jan

Obránci:

Krejčík Petr
Prejsa Ladislav
Hataš Jan
Jelínek Karel
Bartyzal Pavel
Kocián Pavel

Záloţníci: Tovara Jakub
Weiss Petr (trenér)
Vlasák Martin
Stránský Tomáš
Útočníci:

Fröhlich Luboš
Lojín Lukáš
Marek Martin
Doubek Václav

Výsledky okresního přeboru Praha-východ - 3. třída, skupina A – sezóna 2011/2012
(výsledky převzaty z webových stránek Fotbalové asociace České republiky
www.fotbal.cz)
Pořadí

Tým

Počet
zápasů

Vyhrané

Remíza

Prohrané

Skóre

Body

1.

Zápy B

26

21

3

2

97:32

66

2.

Klecany B

26

16

2

8

82:52

50

3.

Líbeznice A

26

14

4

8

58:48

46

4.

Odolena Voda

26

12

8

6

74:45

44

5.

Šestajovice

26

13

4

9

51:36

43

42
6.

Větrušice

26

12

4

10

39:33

40

7.

Klíčany A

26

11

4

11

65:59

37

8.

Brandýs-Boleslav C

26

11

4

11

70:67

37

9.

Předboj

26

9

8

9

42:51

35

10.

Hovorčovice

26

8

6

12

52:71

30

11.

Vyšehořovice

26

8

5

13

55:57

29

12.

Brázdim

26

8

2

16

44:79

26

13.

Vodochody A

26

6

4

16

47:92

22

14.

Kojetice

26

2

4

20

34:88

10

Fotbalisté TJ Sokol Předboj skončili v sezóně 2011/2012 na 9. místě s 9 vyhranými, 9
prohranými a 8 nerozhodnýni zápasy s celkovým počtem bodů 35.
B/ Sokol Předboj – Juniors
1/ Druţstvo starších ţáků – zaloţeno v červenci r. 2010
2/ Druţstvo starší přípravky – zaloţeno v dubnu r. 2011
3/ Druţstvo dorostu a mladších ţáků – zaloţeno v červnu r. 2012
1/ Starší žáci – zařazeni v okresním přeboru, třída A:
Vedoucí týmu: Zdeněk Danny Švihel (od září Jan Hataš)
Trenéři:
Zdeněk Danny Švihel – hlavní trenér (od září Jan Hataš)
Dan Podracký – trenér
Sestava týmu starších žáků:
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 Praha-východ - starší žáci, oddělení A
sezóna 2011/2012 :
(výsledky převzaty z webových stránek Fotbalové asociace České republiky
www.fotbal.cz)
Pořadí

Tým

Počet
zápasů

Vyhrané

Remíza

Prohrané

Skóre

Body

1.

Klecany

14

11

0

3

71:15

33

2.

Předboj

14

9

1

4

34:29

28

3.

Pacov

14

8

1

5

40:31

25

4.

Jirny

14

7

2

5

34:28

23

5.

Měšíce

14

6

3

5

49:38

21

6.

Veleň

14

4

4

6

28:46

16

7.

Klíčany

14

2

2

10

16:44

8

8.

Veltěţ

14

2

1

11

13:54

7

Mladí fotbalisté TJ Sokol Předboj z oddílu „starší ţáci“ skončili v sezóně 2011/2012 na
2. místě s 9 vyhranými, 4 prohranými a 1 nerozhodným zápasem s celkovým počtem
bodů 28.

ALL STARS 2011/2012
V r. 2012 bylo rozhodnuto udělovat od tohoto roku ceny pro nejlepší hráče sezóny z
týmu starších ţáků.
V r. 2012 byly ceny rozděleny takto:
1/ Pohár Zdeňka Švihela pro nejlepšího brankáře - získal Dominik Švihel
2/ Pohár Honzy Moravce pro nejlepšího obránce - získal Marek Kovalčík
3/ Pohár Petra Weisse pro nejlepšího záloţníka
- získal Adam Doubek
4/ Pohár Dana Podrackého pro nejlepšího útočníka - získal Petr Tatíček
2/ Starší přípravka:
Vedoucí týmu: Monika Pečivová
Trenéři:
Monika Pečivová – hlavní trenér
Václav Pečiva – trenér
p. Hladík – trenér
Sestava týmu starší přípravky:
Dominik Kadleček
Eduard Novák
Filip Mašek
Jan Koníček
Jan Pečiva
Lukáš Matějka
Matyáš Havlůj
Daniel Hladík
Jan Mozga
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Petr Kvitek
Výsledky okresního přeboru Praha-východ - starší přípravka, oddělení A
sezóna 2011/2012 :
(výsledky převzaty z webových stránek Fotbalové asociace České republiky
www.fotbal.cz)
Pořadí

Tým

Počet
zápasů

Vyhrané

Remíza

Prohrané

Skóre

Body

1.

Brandýs-Boleslav A

24

22

2

0

218:30

68

2.

Čelákovice

24

18

3

3

122:35

57

3.

Veltěţ A

24

17

1

6

113:42

52

4.

Brandýs-Boleslav B

24

16

3

5

114:53

51

5.

Úvaly

24

16

1

7

122:57

49

6.

Jirny

24

12

3

9

88:72

39

7.

Klecany

24

12

2

10

90:57

38

8.

Zeleneč

24

9

2

13

58:79

29

9.

Vyšehořovice

24

7

3

14

42:87

24

10.

Odolena Voda

24

7

3

14

71:118

24

11.

Veltěţ B

24

6

1

17

41:104

19

12.

Hovorčovice

24

2

0

22

14:134

6

13.

Předboj

24

0

0

24

26:251

0

Druţstvo starší přípravky skončilo v sezóně 2011/2012, na posledním, 13. místě se
všemi prohranými zápasy, kterých bylo 24.
3/ Družstvo dorostu a mladších žáků
Vedoucí týmu mladších ţáků: Monika Pečivová
Trenéři:
Monika Pečivová – hlavní trenér
Václav Pečiva – trenér
p. Hladík – trenér
Sestava týmu mladších žáků:
Dominik Kadleček
Eduard Novák
Jan Koníček
Jan Pečiva
Lukáš Matějka
Matyáš Havlůj
Daniel Hladík
Jan Mozga
Nick Fröhlich
Petr Polák
Aleš Kratochvíl
Hlavní trenér dorostu: Dan Podracký
Trenéři:
Jaroslav Baránek
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Václav Doubek
Sestava týmu dorostu:
David Libich
David Černý
Jakub Bureš
Jan Černý
Marek Kovalčík
Martin Ineman
Michal Římsa
Michal Šimek
Petr Tatíček
Robert Vignát
Dominik Švihel
6.6. - od 16.00 do 18.00 hod. pořádal FC Sokol Předboj na místním hřišti nábor
nových mladých fotbalistů do těchto týmů:
1/ Starší přípravka (ročníky 2002-2007 a ml.)
2/ Mladší ţáci (ročníky 2000-2001)
3/ Starší ţáci (ročníky 1998-1999)
4/ Dorost (ročníky 1995-1997)
Leták viz příl. D52/2012
Začátkem září ukončil svou činnost ve vedení mládeţnických týmů Zdeněk Švihel,
který později ukončil i členství v TJ Sokol Předboj. Jeho nástupcem se stal Jan Hataš.
Akce na hřišti v Předboji, pořádané v roce 2012 Sokolem nebo jinými pořadateli a
akce Sokola pořádané jinde:
30.4. - Pálení čarodějnic
Program:
17.00 – program pro děti (soutěţe)
opékání buřtů
zapálení velké hranice
20.00 – diskotéka pro dospělé – DJ QladaC
„Čarodějnice“ se tentokrát příliš nepovedly. Dle přímých účastníků chyběl
slibovaný program, chyběly špekáčky pro děti a nebylo je moţné ani koupit.
20.5. - Sokol Předboj uspořádal od 14.00 hod. „Sportovní den pro děti i dospělé“ na
místním fotbalovém a multifunkčním hřišti. Plakát – viz příl. č. D53/2012.
Tato akce byla naopak hodnocena velice kladně a ohlasy byly většinou velmi
pozitivní. Děti mohly soutěţit v 8 disciplínách a za svou účast byly odměněny
pěknými cenami. Po skončení soutěţí pro děti následovaly soutěţe pro dospělé,
kterých se zúčastnilo překvapivě velké mnoţství sportovních nadšenců. Také
počasí se vydařilo a všichni se dobře bavili.

46
23.6. - Sokol Předboj pořádal 4. ročník fotbalového turnaje Uniqa Cup.
Dopolední zápasy: Předboj : Bašť
4:3
Nelahozeves : Kojetice 0:3
Odpolední zápasy: Bašť : Nelahozeves
4:4 (na penalty 4:2)
Předboj : Kojetice
2:1
Celkové pořadí: 1.
2.
3.
4.

Sokol Předboj
Jiskra Kojetice
SK Bašť
Dynamo Nelahozeves

Večer se konala na hřišti taneční zábava od 20.00 hod.
Hudba: Karyna Band, Neratovice
Plakát – viz příl. D54/2012
24.6. - dopoledne se konal na předbojském hřišti 2. ročník žákovského fotbalového
turnaje o putovní pohár SKY SOFT CUP 2012.
Akci pořádal FC Sokol Předboj – juniors, hlavním partnerem byla firma Sky
Soft (hardware software communication). Seznam ostatních partnerů, mezi
kterými byla i obec Předboj, viz plakát – příl. D55/2012.
Výsledky turnaje:

1.
2.
3.
4.

místo – Sokol Předboj
místo – Slavoj Veleň
místo – Sokol Klíčany
místo – Sokol Veltěţ

Odpoledne se utkalo v přátelském zápase muţstvo dospělých Sokola Předboj s
Internacionály ČR.
Sestava týmu Internacionálů ČR: Kincl, Hunal, Bittengel, Kabyl, Votava,
Lokvenc, Macho, Ondra, Vašíček, Němec, Mlejnek
Výsledek utkání Sokol Předboj – KFI ČR 3 : 8
15.9. - konala se valná hromada TJ Sokol Předboj s tímto programem:
1. Úvod
2. Zhodnocení minulého roku
3. Zpráva revizní komise
4. Diskuse
5. Volba nového výboru
6. Závěr
Účast: 17 členů
Po úvodním slovu současného předsedy Petra Weisse, který zhodnotil činnost v
minulém období, bylo jednáno o působení dorostu v okresním přeboru po
odstoupení vedoucího mládeţnických týmů Zdeňka Švihela a nedostatku hráčů.
Hlavním trenérem dorostu byl ustanoven Dan Podracký a bylo rozhodnuto
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zachovat muţstvo dorostu i přes současný nedostatek hráčů.
Po přednesení zprávy revizní komise a diskusi, která se týkala především
zaloţení muţstva přípravky a spolupráce na veřejně prospěšné činnosti a akcích
pro děti byl zvolen nový výbor Sokola Předboj.
Nový výkonný výbor byl zvolen jednohlasně všemi 17 hlasy.
Předseda:
Petr Weiss
Místopředseda:
Jan Hataš
Tajemník:
Ing. Miloslav Mahdík
Pokladník:
Martin Příšovský
Člen výboru:
Miroslav Podracký ml.
Revizní komise: Karel Jelínek ml., Lukáš Lojín
8.12. - uskutečnilo se setkání „Sokolů“ obce Předboj v Yard Resortu, na sýpce. K tanci a
poslechu hrála skupina Karyna Band, Neratovice

2/ Rybářský spolek
Dne 18.2. se konala výroční členská schůze rybářského spolku v restauraci U Svobodů.
Program schůze:
- zhodnocení činnosti a brigád v uplynulém roce
- předpokládaná činnost v roce 2012
- zarybnění
- výdej povolenek pro sezónu 2012
Členské schůze rybářského spolku Předboj se z celkového počtu 83 členů zúčastnilo 51
členů, kterými byl jednohlasně schválen zápis z této schůze.
Na schůzi bylo m.j. schváleno:
 změna místního rybářského řádu – při přivlastňování úlovku, limit dva kusy
ušlechtilé ryby končí denní lov
 přijímání nových členů do rybářského spolku bude prováděno výborem spolku
pouze v prvním týdnu dubna 2012
 změna platby při hostování. Byly stanoveny dva termíny pro tyto platby. Do
konce června 2012 za dan é období a do konce listopadu 2012 za následné
období.
 Termíny brigád na úpravě a údrţbě rybníka v r. 2012: 14.4., 12.5. a 6.10. vţdy
od 18.00 hod.
Členská schůze uloţila dále výboru rybářského spolku, aby zajistil dokončení elektrické
přípojky u rybníka Velký a pokračoval ve své činnosti dle zápisu členské schůze
rybářského spolku Předboj ze dne 18.2.2012.
Elektrická přípojka byla dokončena v průběhu léta 2012. Celkové náklady na stavbu
přípojky činily 57.019,- Kč + práce členů spolku, kteří tak odpracovali své brigádnické

48
hodiny.
Na výstavbu el. přípojky u rybníka přispěla obec těmito částkami:
1.6. - Kč 15.120,- za zemní práce
18.6. - Kč 30.979,- za materiál na el. přípojku

Složení výboru rybářského spolku v r. 2012:
Tomáš Svoboda
Petr Mika
Miroslav Podracký st.
Luděk Polach
Rybářský hospodář:

předseda
pokladník
člen výboru
člen výboru
externí pracovník

Ceny povolenek v r. 2012:
Dospělí - Kč 1000,-/rok
Mládeţ 10-15 let - Kč 200,-/rok
Mládeţ 15-18 let - Kč 500,-/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.
Začátek sezóny, tedy datum, od kterého se chytá byl stanoven na 1.3.2012.
Oficiální slavnostní zahájení rybářské sezóny 2012 se konalo v sobotu 26.5.2012
od 7 hodin. Členové RS Předboj si mohli pozvat hosty za zvýhodněnou cenu 100,- Kč
za kaţdého hosta.
Od poloviny května byl na rybníku Velký v Předboji povolen lov sumce velkého při
dodrţení těchto podmínek:
 Minimální velikost nástraţní rybky 25 cm.
 Zaváţení nástraţní rybky povoleno.
 Lov z plavidel zakázán.
 Ulovený albín musí být vrácen zpět do revíru.
24.6. - se konala Praţská třpytka, která sdruţovala dva závody, Praţský přebor mládeţe
a 1. ţákovskou ligu. Celkovým vítězem se stal mladý předbojský rybář Tomáš
Svoboda ml., který obsadil všechna první místa.
28.9. - Rybářský spolek Předboj a VYDRY.cz pořádaly „Memoriál Karla Tomase“.
Jednalo se o otevřený rybářský závod na rybníku Velký v Předboji pro drţitele
státního rybářského lístku.
Závodu se zúčastnilo celkem 47 závodníků včetně 4 ţen a 4 dětí.
Největší ulovená ryba byl jeseter, který měřil 105 cm.
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Štědrost sponzorů umoţnila obdarovat kvalitními dárky nejen závodníky na
předních místech, ale zajistit malou pozornost pro úplně všechny závodníky.
Plakát viz příl. D69/2012
Násada ryb v r. 2012: kapr, štika lín, candát – v celkové hodnotě 81.273,- Kč.

Sport
 Sportuj s námi – neregistrovaná skupina
Několik bývalých členů Sokola se schází 2x týdně v restauraci „U Svobodů“, kde hrají
kulečník. V létě téţ petanque. Čas od času pořádají turnaje jak v kulečníku, tak v
petanque.
 Předbojský Nordic Walking – neregistrovaná skupina
Sportovní činnost skupiny několika občanů, převáţně ţen a převáţněně v seniorském
věku. Tato skupina podniká jiţ čtvrtým rokem pravidelné vycházky s hůlkami do okolí
obce a do sousedních vesnic. Vycházky se konají několikrát týdně. Trasy vycházek
vedou většinou polními cestami a jejich délka bývá v průměru kolem 5 km.
 Cvičení s kočárkem - Strollering
Předbojské maminky si vyzkoušely nově se rozvíjející aktivitu – cvičení s kočárkem.
Jedná se o lekce pro maminky za přítomnosti dětí. Cílem je hubnutí, tvarování postavy,
ale hlavně zábava a radost z pohybu na čerstvém vzduchu bez nutnosti shánět hlídání
dětí. Při první lekci si maminky vyzkoušely cvičení pod dozorem instruktorky. Další
cvičení si organizovaly maminky jiţ sami.

Předbojský triatlon 2012 – 3. ročník
V neděli 17.6. se konal 3. ročník Předbojského triatlonu.
Česká triatlonová asociace schválila dodatečně konání Krajského mistrovství Prahy
v triatlonu v rámci Předbojského triatlonu a musely být proto aktualizovány „Propozice
závodu“:
Status závodu:




závod série TRITOUR a Krajské mistrovství Prahy
závod Praţského poháru všech kategorií
soutěţ jednotlivců
závod je určen pro širokou sportující veřejnost a je vhodný i pro
naprosté začátečníky a ty kteří chtějí triatlon zkusit poprvé

Místo konání:
areál Yard Resort, ul. Ke Tvrzi 7, Předboj
Pořadatel:
Bike Service Klecany o.s., Květnová 211, Odolena Voda 250 70
Ředitel závodu: Petr Laňka, občan Předboje
Závod byl podporován z grantového programu České triatlonové asociace 2012. Akce
měla řadu partnerů a sponzorů. K hlavním partnerům patřila i obec Předboj, která akci
finančně podpořila.
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Triatlonové dopoledne patřilo dětem a mládeži.
Kategorie:
mrňousky a mrňousci do 6 let
benjamínky a benjamínci 7-11 let
mladší ţačky a mladší ţáci 12-13 let
starší ţačky a starší ţáci 14-15 let
Záštitu nad dětskými a mládeţnickými soutěţemi převzala obec Předboj zastoupená
1. místostarostou Mgr. Radkem Soběslavským.
Triatlonové odpoledne patřilo ostatním účastníkům Triatlonu.
Kategorie:
dorostenky a dorostenci
juniorky a junioři
ţeny 20 let a více
muţi 20-29 let
muţi 30-39 let
muţi 40-49 let
muţi 50 a více let
Třetího ročníku Předbojského triatlonu se zúčastnilo celkem 192 závodníků ze šesti
zemí, včetně dětských kategorií. Do hlavního závodu, který byl i v r. 2012 součástí
známého seriálu Tritour, pak nastoupilo taktéţ rekordních 141 závodníků.
Absolutními vítězi v hlavním závodě se stali, loni druhý, Jan Wainer/Team Louny a
Petra Hostinská/Compressport, kteří tak na stupních vítězů mohli obléci tradiční
speciální vítězné dresy s emblémem závodu.
Stříbrnou medaili v ţenské kategorii získala jiţ tradiční účastnice závodu Petra
Mozgová z Předboje.
Závodu se zúčastnila téţ ředitelka ZŠ a MŠ Kojetice Pavlína Komeštíková.
Celý den moderoval Jan Plachý - hudební doprovod DJ Patrik Rokl.
Občerstvení pro všechny účastníky bylo zajištěno v prostorách Yard Resortu.
Ceny: Absolutní vítězka a absolutní vítěz, jakoţ i první 3 vítězové kaţdé
kategorie obdrţeli věcné ceny.
Tak jako v minulém roce, byl i v r. 2012 předán šek z výtěţku závodu zástupkyni
občanského sdruţení Campamento 99. Částka 5.000,- Kč putovala do dětského domova
v Ţichovci na Šumavě.
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Předbojský přespolní běh
Jarní Předbojský přespolní běh se konal 25.3.2012
Příl. D56/2012 – plakát+plánek trasy
Více viz „Aktivity na statku“ (Str. 51)
Podzimní Předbojský přespolní běh se konal 28.10.2012
Příl. D57/2012 - plakát
Více viz „Aktivity na statku“ (Str. 54)

Yard Resort – aktivity na statku
V roce 2012 pokračoval ve své činnosti multifunkční volnočasový areál v prostorách
bývalého statku. Na plánované akce a novinky v Yard Resortu upozorňovaly mj. letáky.
První leták platil pro období zima 2012 (leden aţ březen) – příl. D58/2012
Druhý leták byl vydán pro období jaro-léto 2012 (duben aţ srpen) – příl. D59/2012
Třetí leták byl pro období podzim 2012 (září aţ prosinec) – příl. D60/2012
Příloha D61/2012 – Menu kavárny Yard Resortu

Přehled hlavních akcí
4.2. - V době od 14.00 do 17.00 hod. se konal na sýpce dětský masopust – zábavné
odpoledne v maskách. Vstupné 50,- Kč, děti do 1 roku zdarma. (Plakát viz příl.
D62/2012)
Program: Vystoupení divadélka V KUFRU
Dětská diskotéka
Představení hudební školy YAMAHA v tělocvičně
Partneři akce: kulturní a mateřské centrum Knoflík a Yamaha Class.
11.2. - Na sýpce se konala kostýmová párty ve stylu 60.- 80. let min.stol.
Hrál a moderoval DJ Patrik Rokl. Na programu byla mj. soutěţ o nejlepší
kostým a představení novinky na českém trhu, švýcarské vodky TROJKA.
Partneři akce: TROJKA (vodka) a Modrý anděl. Vstupné 100,- Kč
(Plakát viz příl. č. D63/2012)
25.3. - konal se jarní Předbojský přespolní běh
Registrace proběhla na sýpce
Start byl na nádvoří Yard Resortu
Program:
dětský závod - 500 m a 1000 m
hlavní závod - „Malý YARDA“ - 7 km = 7655 yardů = 2 závodní okruhy
„Velký YARDA“ - 14 km = 15311 yardů = 4 závodní okruhy
Startovné: děti zdarma
Malý YARDA - 100,- Kč (na místě 150,- Kč)
Velký YARDA - 150,- Kč (na místě 200,- Kč)
Startovné zahrnovalo také občerstvení po závodě (nealko + párek)
Prize Money: 1. místo: 2000,- Kč
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2. místo: 1000,- Kč
3. místo: 500,- Kč
Partneři akce: Dexter BSK racing, Rauch, Erdinger Alkoholfrei, Prima, Scott,
časopis Wild Cat
Závodu se zúčastnilo celkem 30 dětí a 48 dospělých
Příloha D56/2012: Plakát informující o akci + plánek trasy
31.3. - konala se akce nazvaná Den plný golfu na Yardu. Jednalo se o zahájení golfové
sezóny 2012. Plakát viz D64/2012.
Program: 10.00 – 13.00
Jóga pro golfisty – cena 450,- Kč
13.00 – 18.30
Seminář golfová pravidla a clubfitting
cena 890,- Kč (děti 490,- Kč).
9.00 – 18.00
představení se MP SHOT – GOLF ACADEMY.
MP SHOT je společnost, která zahájila svou činnost v areálu
Yard Resort a představila nabídku tréninkových sluţeb a tým
profesionálních trenérů a cvičitelů, kteří pak celou sezónu
zajišťovali golfovou výuku pro děti i dospělé.
Během zahajovacího dne sezóny bylo moţné vyzkoušet si
odpaly.
Cena: zdarma
Golfový klub Yard Resortu byl přijat v březnu do České golfové federace pod
pořadovým číslem 185. Členové YRGC (Yard Resort Golf Club) mohou získat
slevy na golfové akademie partnerů resortu.
21.4. - V prostorách konírny se konala vernisáž výstavy nazvané Barvy života /
Colours of life. Výstava trvala do 29.4. a byla zaměřena na portréty
reportáţní fotografie Jana Foltána z různých koutů světa. Dále bylo moţné
zhlédnout na výstavě malířské umění akademické malířky Šárky Zikové, která
získala mnohá prestiţní ocenění za výtvarné ztvárnění loutkových filmů a je mj.
také autorkou večerníčků a ilustrátorkou dětských knih.
Výstavu uspořádal spolek studentů VŠE JM Arts.
Vstupné bylo dobrovolné. Finanční prostředky získané ze vstupného a z prodeje
fotografií a obrazů byly věnovány Klinice dětské hematologie a onkologie FN
v Motole.
Příl. D70/2012 – pozvánka
V4/2012 – výstřiţek z Našeho regionu z 10.5.2012
21.4. - V areálu Yard Resortu byl ukončen 20. vejšlap povodím Mratínského potoka,
který pořádal TJ Sokol Líbeznice, ZO ČZS Líbeznice a knihovny Líbeznice a
Třeboradice.
Tak jako tradičně byly stanoveny dvě trasy:
1/ Pěší trasa (16 km) – Líbeznice – Beckov – Klíčany – Panenské Břeţany –
Dolínek – Veliká Ves – Předboj
2/ Cyklotrasa (36 km) – Líbeznice – Bašť – Klíčany – Vodochody – přívoz Na
Dole – Chvatěruby – Kralupy – Nelahozeves – Veltrusy – Zlosyň – Úţice –
Odolena Voda – Panenské Břeţany – Předboj
Viz výstřiţek z Našeho regionu z 10.5.2012 – V4/2012
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30.4. - Čarodějnická párty – vstupné 120,- Kč
Program – 20.00 – 21.00 hod. pálení čarodějnic na nádvoří statku a opékání
buřtů
21.00 – 01.00 hod. dikotéka - taneční párty „Na sýpce“ zejména hity
devadesátých let – DJ Patrik Rokl
Hostem večera byl zpěvák Víťa Vávra, který připomněl své největší hity.
Jako občerstvení byly nabízeny speciální koktejly a nealko drinky pro řidiče.
Plakát viz příl. D71/2012
27.5. - se konal v celém areálu Yard Resortu v době od 12.00 do 18.00 hod. „Dětský
den s příchutí Bavorska“.
Na programu bylo mj. toto:
 testovací jízdy vozy BMW
 střelba ze vzduchovky
 cyklistická překáţková dráha (na vlastních kolech)
 golfová akademie
 šlapací auta
Občerstvení bylo zajištěno v kavárně Yard Resortu. Kromě toho byl na nádvoří
stánek s občerstvením a nápojový stan.
Celé odpoledne moderoval a hudbu vybíral DJ Patrik Rokl.
Mezi partnery akce, kterých bylo několik, patřila i obec Předboj.
Přes nepříznivou předpověď počasí, bylo velmi hezky a slunečno.
Přílohy: D72/2012 – plakát
D73/2012 – rozpis jednotlivých stanovišť v areálu
28.5. - Setkání předbojských seniorů. V kavárně Yard Resortu byl promítnut film
„Muţi v naději“. Akci pořádal OÚ viz „Různé“ (Str. 19)
Pozvánka viz příl. D18/2012
4.6. - Obecní úřad pořádal v kavárně Yard Resortu „Vítání občánků“ - více viz.
„Obyvatelstvo“ (Str. 38)
Příl. D48/2012 – pamětní arch
D49/2012 – vzor pozvánky
17.6. - 3. ročník Předbojského triatlonu. Tak jako v minulých letech poskytl Yard
Resort zázemí soutěţícím, kterých bylo v tomto roce včetně dětských kategorií
celkem 192.
Více viz „Sport“ (Str. 49)
1.7. - Slavnostní otevření golfové „Polní akademie“
12.7. - Na sýpce se konalo představení „Na stojáka“.
Účinkovali: Karel Hynek, Lukáš Pavlásek a Ester Kočičková
Plakát viz příl. č. D74/2012
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5.8. - konala se tradiční Gurmánská neděle s prodejem humrů a lososů. Odpoledne
zpříjemňoval hrou na kytaru frontman kapely Lanzallamas. Večer se konal
koncert této skupiny. Vstupné 150,- Kč.
Plakát viz příl. č. D80/2012
11.8. - Memorial „Elvis party“ - začátek v 15.00 hod.
Vzpomínkové odpoledne na Elvise Presleyho.
Plakát viz příl. D75/2012
9.9. - V celém areálu Yard Resortu se konala od 13.00 hod. akce nazvaná „Hurá do
školy - u nás i v Africe“. Jednalo se o dětský den nejen pro děti spojený s
charitativní akcí na podporu vzdělání dětí v Kamerunu. Výtěţek z akce byl určen
pro rozjezd výuky v nově postavené škole v kamerunském Kedjom-Keku.
Součástí programu byly zábavné aktivity pro děti, dětský golfový turnaj, prodejní
výstava fotografií a prezentace projektu „Postavme školu, zachraňme mlţný les“,
přehlídka africko-české módy a různá hudební vystoupení.
Jedním z partnerů této akce byla i obec Předboj.
Přílohy: D76/2012 – plakát
D77/2012 – rozpis jednotlivých stanovišť v areálu Yard Resortu
D78/2012 – nápojový lístek kavárny Yard Resortu
13.10. - Na sýpce se konala akce „The best of oldies“ (hudba 60. - 90. let min.st.)
Vstupné 80,- Kč.
Příl. D81/2012 - plakát
25.10. - Na sýpce se konalo vystoupení „Na stojáka“. Účinkovali Karel Hynek, Pepa
Polášek a Dominik Arte.
Příl. D79/2012 - plakát
27.10. - Halloween na statku – dýňování
28.10. - Podzimní Předbojský přespolní běh
Přes chladné počasí se akce zúčastnilo 40 dospělých, 7 juniorů a 13 dětí.
Registrace: Yard Resort – konírna
Start a cíl:
Yard Resort – nádvoří
Závodní trasy: děti - 500 m, 1000 m
junioři - 3,7 km = 1 závodní okruh
dospělí - Malý YARDA 7,4 km = 2 závodní okruhy
Velký YARDA 14,8 km = 4 závodní okruhy
Startovné: Děti a junioři: zdarma
Malý YARDA: při registraci předem 100 Kč (na místě 150 Kč)
Velký YARDA: při registraci předem 150 Kč (na místě 200 Kč)
Startovné zahrnovalo občerstvení na trati a po závodě.
Prize money (poskytl YARD):
Pro absolutní vítěze na trase Velký YARDA (14,8 km) v kategorii "muţi" a
"ţeny":
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1. místo: 1500 Kč
2. místo: 1000 Kč
3. místo: 500 Kč
Partneři akce: Dexter BSK racing, Erdinger, Rauch, Scott, Obec Předboj,
SNOW magazine
Příl. D57/2012 - plakát
5.11. - Obecní úřad pořádal v kavárně Yard Resortu „Vítání občánků“ - více viz.
„Obyvatelstvo“ (Str. 38)
Příl. D50/2012 – Pamětní arch
9.11. - Na sýpce se konala „Taneční párty v Předboji“ – nejlepší taneční hudba
od 80. let aţ po současné hity.
Vstupné 80,- Kč.
Příl. D82/2012 – plakát
11.11. - Svatomartinský golfový turnaj a sázení stromů v rámci akce „Zasaď si svůj
strom“. Yard Resort nabízel k prodeji stromky, které si mohl kdokoliv zakoupit
a zasadit na golfovém hřišti. Kaţdý strom byl pak označen mosazným štítkem
se jménem. V nabídce byly třešeň, bříza, topol, platan či javor. Cena stromu
byla stanovena podle druhu a velikosti a pohybovala se v rozmezí 1000 aţ
5000 Kč. V první vlně bylo zasazeno 15 stromů a svůj strom zde má i obec
Předboj. Viz téţ kap. „Z činnosti obecního úřadu“ (Str. 11)
Další podobná akce byla naplánována na jaro 2013.
19.11. - Setkání předbojských seniorů. V kavárně Yard Resortu byl promítnut film
„Perfect Days – I ţeny mají své dny“. Akci pořádal OÚ - viz „Různé“ (Str. 20)
Pozvánka na akci viz příl. D21/2012
2.12. - Mikuláš na statku
Program: 16.00 – 17.00 hod Divadlo pro děti „Šamanka Manka“ v horním
patře sýpky
17.00 hod.
Mikulášská nadílka
15.30 – 18.30 hod. Nabídka občerstvení pro děti i pro dospělé
ve spodním patře sýpky
Partnerem akce byla obec Předboj.
Příl. D83/2012 – plakát
7.12. - Taneční párty v Předboji - DJ Libor Kralovič
Vánoční večírek s tanečními hity od 80. let aţ po současnost & písničky na přání
Vstup zdarma.
Příl. D84/2012 – plakát
16.12. - Odpoledne se konala vernisáţ výstavy „Ozvěny smalt art 2012“. Některé
obrazy byly na prodej. Výstava bude trvat do jara 2013, o otevření je však nutno
poţádat v kavárně na recepci.
Vystavena byla díla autorů: Pavla Opočenského, Petra Nikla, Aleny Kupčíkové,
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Markéty Urbanové, Jakuba Špaňhela a Ivany Štenclové. Obrazy vznikaly ve
smaltovně ve Vítkovicích, kde se po tu dobu přerušila sériová výroba.
Večer se konal v horním patře sýpky, v pořadí jiţ druhý, adventní koncert, kde
účinkovali:
Terezie Švarcová – soprán
Jan Fišer – housle
Ivo Kahánek – klavír
Vstupné: dospělí 180,- Kč/ děti do 12 let zdarma
Partnerem akce byla obec Předboj
Příl. D85/2012 – plakát
Kromě plánovaných akcí informovaly pravidelně vydávané letáky také o moţnosti
pronájmu jednotlivých prostorů statku pro pořádání rodinných, firemních a
společenských akcí. Nově nabízel Yard Resort v r. 2012 také moţnost vyuţít příjemné a
klidné prostředí kavárny jako mobilní kancelář. Yard Resort poukazuje ve svých
propagačních materiálech na výhody vyuţití kavárny k tomuto účelu, a sice:
 elegantní a klidné prostředí kavárny
 moţnost dát si zde lehký oběd
 připojení na WiFi zdarma, s dosahem na venkovní terasu
 pohodlné parkování
 denní tisk
Otvírací doba kavárny, která slouţí zároveň jako recepce pro účastníky různých aktivit:
Denně 9.00 – 21.00 hod.
Seniorům nad 60 let byla poskytována v kavárně sleva 20 % na všechny druhy kávy.
Kaţdý čtvrtek se kavárna měnila na „Kinokavárnu“. Promítaly se zde filmy od
světoznámých reţisérů se známými herci. Filmy se promítaly na plátno 300 x 240 cm v
původním znění s titulky.
Vstupné 50,- Kč.
Celý rok probíhaly v Yard Resortu kurzy pohybových aktivit jako zumba, pilates a
různé druhy jógy. Yard Resort ve spolupráci s KMC Knoflík (KMC = kulturní a
mateřské centrum) zahájily v r. 2012 provozování kurzů hudební výuky pro děti v
licenci hudební školy Yamaha.
Na nádvoří statku byla zprovozněna tréninková tenisová zeď, kde mohou děti i dospělí
hráči trénovat svou hru. Rakety a míče je moţné zapůjčit si na recepci (v kavárně).
Pronájem zdi:
40,- Kč/hod.
Zapůjčení rakety a míčů: 50,- Kč
V období letních prázdnin byly uspořádány příměstské golfové tábory. Jednalo se o
týdenní programy (pondělí aţ pátek, bez noclehu) pro děti od 4 let se zaměřením na golf
s bohatým sportovním a doplňkovým programem.
Golfovou výuku zajišťovali trenéři z MP SHOT Golf Academy.
Termíny táborů: 16.7 – 20.7.
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30.7 – 3.8.
13.8. - 17.8.
27.8. - 31.8.
Základní cena: 4.690,- Kč.

Kultura
Obecní knihovna
Knihovnice: Jana Šandarová
Otvírací doba knihovny: kaţdou středu 15.00 – 18.00 hod.
Celkový počet svazků k 31.12.2012:
Z toho krásná literatura
Naučná literatura

2325 svazků
2089 svazků
236 svazků

V roce 2012 bylo zakoupeno 43 nových knih.
K dispozici byly dále výměnné soubory z Husovy knihovny v Říčanech a z výměnného
kniţního fondu knihovny města Mladá Boleslav. V r. 2012 to bylo celkem 14 souborů,
coţ představuje 745 knih.
K dispozici občanům je veřejný internet umístěný v zasedací místnosti OÚ a přístupný
vţdy v úředních hodinách OÚ.
Počet registrovaných čtenářů knihovny v r. 2012:
50
Z toho děti do 15 let
16
Celkový počet návštěvníků v r. 2012
484
Celkový počet uţivatelů internetu
1
Celkový počet výpůjček v r. 2012:
Z toho dospělí - krásná literatura
Z toho dospělí - naučná literatura
Z toho děti krásná literatura
Z toho děti naučná literatura

1315
882
311
68
54

14.3. - se konalo vyhlášení výsledků soutěţe „Čtenář roku 2011“. Na prvním místě se
umístila paní Květa Nepomucká. Na druhém místě se stejným počtem výpůjček
se umístily dvě čtenářky: paní Marie Suldovská a paní Hana Podracká. Všechny
tři čtenářky obdrţely malou odměnu ve formě 200 g instantní kávy.
Vyhlášení výsledků soutěţe místní knihovny se konalo v rámci ukázkové lekce
„trénování paměti“, který u příleţitosti národního týdne trénování paměti
připravila pro občany naší obce certifikovaná lektorka trénování paměti paní
Mgr. Radka Nevosadová.
23.3. - se konalo v pořadí 2. čtení v knihovně určené dětem, kterých se zúčastnilo 22.
Všichni se sešli v zasedací místnosti OÚ, aby si povídali o kníţkách a knihovně.
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Mimo jiné si děti povídaly s paní knihovnicí Janou Šandarovou o postavách
z večerníčků a přečetly si pohádku Bob a Bobek. Děti malovaly pak obrázky,
kterými vyzdobily knihovnu. Děti si povídaly s paní knihovnicí také
o spisovatelce Boţeně Němcové, od jejíţ smrti uplynulo v r. 2012 právě 150 let
a přečetly si jednu z jejích pohádek.
Během této akce bylo vyhlášeno šest nejpilnějších dětských čternářů.
Na měsíc březen byl vyhlášen další ročník propagační kampaně „Březen – měsíc knihy
a čtenářů“ s mottem „Sladký život s knihovnou“. V rámci této akce bylo pro všechny
návštěvníky obecní knihovny připraveno kaţdou středu malé sladké občerstvení, které
pro ně napekla paní knihovnice. Čtenáři si tak mohli zpestřit vybírání knih ochutnávkou
různých sladkých dobrot.
Vybavení knihovny bylo začátkem r. 2012 doplněno 4 novými skříňkami na knihy.

Zájezdy za kulturou
Organizátorka: Michaela Langová, adm. pracovnice OÚ
Informace o plánovaných akcích: vývěsní tabule OÚ
webové stránky obce
místní rozhlas
Vstupenky si hradili občané, autobus organizovala a hradila obec.
20.3. - zájezd do Hudebního divadla Karlín
Hra: Včera Tě zabiju (činohra) – ceny vstupenek 390,- a 490,- Kč
Účast: 40 občanů
Příl. D66/2012 – pozvánka
21.10. - zájezd do Městské knihovny v Praze na dětské představení:
Majda s Františkem na cestách – cena vstupenky 169,- Kč
Účast 39 občanů, z toho 23 z Předboje, 16 z Baště
Vzhledem k tomu, ţe nebyl dostatečný zájem o vstupenky v Předboji, nabídl
OÚ zbytek vstupenek obci Bašť.
Příl. D67/2012 – pozvánka
10.12. - zájezd do Branického divadla
Hra: Příbuzné si nevybíráme – jednotná cena zvýhodněné vstupenky 350,- Kč
Účast: 38 občanů
Příl. D68/2012 – pozvánka

Ostatní
Různé kulturní akce se konaly také v restauracích „U Svobodů“ a „Na Hřišti“. Většinou
se jednalo o diskotéky nebo taneční zábavy – viz „Pohostinská zařízení“ (Str. 24)
Mnoho kulturních akcí se konalo také v Yard Resortu – viz „Yard Resort - aktivity na
statku“ (Str. 51)
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Školství
Mateřská škola Předboj
Kapacita MŠ Předboj je 28 dětí a byla po celý rok zcela naplněna.
Zápis do MŠ pro šk. r. 2012/2013 se konal 24.4.2012 od 15.00 do 17.00 hod. Výsledky
byly zveřejněny na webových stránkách obce 24.5.2012. Z přihlášených 13 dětí byly
přijaty 3 děti.
Personální obsazení MŠ v r. 2012:
Ředitelka: Mgr. Šárka Medová
Učitelky:
Zdeňka Staňková
Bc. Věra Čermáková
Výdej jídla: Kateřina Daňková
Úklid:
Vladimíra Medová
Obědy se dováţely z vývařovny Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích. Po
dobu školních prázdnin bylo zajištěno dováţení jídel ze Základní školy a Mateřské
školy v Kojeticích.
29.3. se konala třídní schůzka rodičů, které se zúčastnil také starosta Ing. Kodiš a
místostarosta Mgr. Soběslavský.
Výsledkem bylo konstatování, ţe školka funguje dobře.
Někteří rodiče poţadovali, aby školka byla otevřena ráno dříve neţ doposud. Ukázalo se
však, ţe většině rodičů dosavadní začátek v 8.00 hod. vyhovuje a není důvod posouvat
začátek na 7. hodinu.
5.9. - se konala další třídní schůzka, první v novém školním roce 2012/2013.
25.9. - se konal mimořádný zápis do MŠ Předboj na dvě uvolněná místa.
K zápisu přišlo 8 dětí. Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od
1.10. bylo vydáno 27.9.2012.
Příloha: D95/2012 - Rozpočet MŠ Předboj na rok 2012
Některé z akcí MŠ Předboj v r. 2012
Školní rok 2011/2012
24.1. - byla zahájena výuka AJ. Učitelky se výuce věnovaly 10-30 min. denně.
25.2. - konala se původně neplánovaná návštěva ZOO Praha
6.3. - děti si pekly bábovky ke svačině
17.5. - výlet do šestajovické svíčkárny – prohlídka výroby svíček, prohlídka minizoo v
areálu svíčkárny
1.6. - dětský den na koních v Bašti
4.6. - vítání občánků v kavárně Yard Resortu. Děti připravily pásmo básniček.
22.6. - pyţamová párty s pohádkou
26.6. - fotografování – společná fotografie se velmi povedla – viz příloha D96/2012
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Školní rok 2012/2013:
3.10. - výlet do Baště – projíţďky na koních
18.10. - výlet do praţské ZOO
5.11. - vítání občánků v kavárně Yard Resortu – pásmo básniček
15.11. - divadlo „Já to jsem“ ve školce – pásmo Kolotoč pohádek
5.12. - Mikulášská nadílka
20.12. - Vánoční besídka




Začátkem listopadu obdrţela MŠ Předboj 3.870,- Kč od restaurace Na Hřišti.
Jedná se o polovinu vstupného z akcí restaurace za listopad 2011 aţ říjen 2012.
Začátkem listopadu se konalo první „Odpoledne pro prarodiče“ - setkání dětí ve
školce s vlastními babičkami a dědečky.
Ke konci roku ukončila svou činnost ve školce učitelka Bc. Věra Čermáková,
která se hodlá nadále věnovat své profesi zdravotní sestry. Místo ní nastoupí od
ledna 2013 nová učitelka Tereza Šťastná.

Mateřská škola Kojetice
Zápis do MŠ Kojetice se konal 18.4.2012 od 14.00 do 16.00 hod.
Kapacita: 9 volných míst
Přednostně byly přijímány děti z Kojetic, na doplnění kapacity děti z Předboje na
základě smlouvy mezi obcemi z minulých let.
Základní škola Kojetice
Ve školním roce 2011/2012 chodilo do školy v Kojeticích 1 dítě z Předboje.
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013 se konal ve středu 8.2.2012 od 10 do 17
hod. Při zápisu bylo přijato do ZŠ Kojetice 1 dítě z Předboje.
Základní škola Líbeznice
Základní školu v Líbeznicích navštěvovalo ve školním roce 2011/2012:
v období 1.1. aţ 30.6.2012 celkem 30 ţáků z Předboje
v období 1.9. aţ 31.12.2012 celkem 33 ţáků z Předboje
Obecnímu úřadu v Líbeznicích byly v r. 2012 zaplaceny příspěvky v celkové výši
304.512,- Kč, a sice:
Za období 1.1. aţ 30.6.2012 – 175.680,- Kč
Za období 1.9. aţ 31.12.2012 – 128.832,- Kč
Do školy dojíţdějí děti autobusem. Ráno je moţné pouţít linku 416 (školní autobus)
nebo linku 368. Odpoledne jezdí pouze spoje linky 368.
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013 se konal takto:
čtvrtek 19.1.2012 14 - 17 hod.
pátek 20.1.2012 13 - 16 hod.
Náhradní termín - pondělí 13.2. 2012 14 – 16 hod.
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Zdravotnictví
V obci působí soukromá zdravotní ordinace, která zahájila činnost v r. 2009.
Adresa ordinace: U Prutníku 188
Lékařka:
MUDr. Henrieta Mavrogeni, praktický lékař pro dospělé
Ordinuje téţ v Praze – Respimed s.r.o., Praha 5 a v Libiši
Zdravotní sestra: Petra Rollová
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.
Část občanů vyuţívá Zdravotní středisko v Líbeznicích v ul. Na Chrupavce 422, kde je
několik zdravotních ordinací, a sice:
Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Jana Posltová
Ordinační hodiny: Po, Út, Čt, Pá 7.00 – 13.00 hod. , St 13.00 – 18.00 hod.
Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Eva Chlumská
Ordinační hodiny: Po, St, Čt, Pá 7.00 – 13.00 hod., Út 12.00 – 18.00 hod.
Dětská lékařka MUDr. Jana Homolková
Ordinační hodiny:
nemocní
poradna
Po 7.30 – 12.30 hod.
13.00 – 14.30 hod.
Út 12.00 – 15.00 hod.
St 7.30 – 10.00 hod.
10.00 – 12.30 hod.
Čt 7.30 – 10.00 hod.
10.00 – 12.30 hod.
Pá 7.30 – 10.00 hod.
10.00 – 12.00 hod.
Zubní lékařka MUDr. Eva Hlavičková.
Ordinační hodiny:
Po, Út 7.30 – 12.30 hod. 13.00 – 16.00 hod.
St
13.00 – 17.00 hod.
Čt
7.30 – 14.00 hod.
Pá
7.30 – 13.30 hod.
Zubní lékařka MUDr. Sabina Legnerová
Ordinační hodiny:
Po 10.00 – 18.00 hod.
Út 7.30 – 12.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.
St 7.30 – 12.00 hod. 13.00 – 18.00 hod.
Čt 7.30 – 12.00 hod. od 13.00 hod. dentální hygiena
Pá 7.30 – 12.00 hod. dentální hygiena

prevence
15.00 – 18.00 hod.
13.00 – 14.30 hod.
13.00 – 14.00 hod.
12.00 – 13.00 hod.
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Gynekologie, GYNEMA s.r.o. - MUDr. Veronioka Galambošová
Ordinační hodiny:
Po
14.30 – 18.00 hod.
Út
7.30 – 14.30 hod.
St
7.30 – 15.30 hod.
Čt
7.30 – 14.30 hod.
Pá
neordinuje se
Do střediska dojíždí 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.
V budově zdravotního střediska sídlí dále:
 Oční optika (Marek Pekárek) - nabízí mj. měření zraku očním lékařem.
 Zubní laboratoř ZNZ Dent, s.r.o.
Nejbližší a nejvíce využívané 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
Nejbližší 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 – zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví

Doprava
Dopravní obsluţnost zajišťuje 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):
368 – Praha,Ládví-Předboj
416 – Předboj-Zlonín-Líbeznice
418 – Libiš-Odolena Voda
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Ceny jízdenek v r. 2012:
Ceny jízdenek v r. 2012 se řídily tarifem ROPIDU z 1.7.2011 + příslušné dodatky.
Ceny jízdenek se ve vnějších pásmech v r. 2012 neměnily, viz níţe:
Ceny jízdenek pro cestování v regionu: Předboj – Praha, Ládví
Druh jízdenky

Počet pásem

Platnost – min.

Jízdné Kč

Plnocenná přestupní

6

150

46,-

Plnocenná přestupní

4

90

32,-

Plnocenná přestupní

2

max. 30 min.

18,-

Plnocenná nepřestupní

2

max. 15 min.

12,-

Zvýhodněné (poloviční) jízdné platí v příměstské dopravě děti od 6 do 15 let.
Bezplatně se přepravují děti do 6 let a senioři nad 70 let. Senioři nad 70 let se prokazují
občanským průkazem.
Ceny pro cestování po Praze:
Druh jízdenky

Počet pásem

Platnost - min.

Jízdné Kč

Plnocenná přestupní

4 pásma: P, 0, B

90

32,-

Plnocenná přestupní

4 pásma: P, 0, B v
povrch.dopravě
Pásmo P a metro

30

24,-

30

24,-

Na území hl. m. Prahy se přepravují bezplatně děti do 6 let věku a osoby starší 70 let.
V rámci zvláštních cen mohou jezdit zdarma také děti ve věku 6 aţ 15 let, musí však na
poţádání předloţit Opencard s příslušnou aplikací nebo jakýkoliv jiný doklad s
fotografií a razítkem a senioři ve věku od 65 do 70 let, kteří vlastní kartu Opencard s
nahranou slevovou aplikací v ceně 120,- Kč s platností max. 6 let.
Bez opencard mohou cestovat po Praze děti 6-15 let a senioři do 70 let za poloviční
jízdné, avšak musí vlastnit průkazku PID.

Rozdělení dopravní obsluţnosti:
Základní dopravní obslužnost – ZDO (= spoje v časech, kdy jezdí většina cestujících
do/z práce a škol). Evt. prokazatelné ztráty hradí dopravcům Krajský úřad
Středočeského kraje.
Ostatní dopravní obslužnost – ODO (= ostatní spoje, především noční a víkendové).
Evt. ztráty hradí obce dopravcům dle dohodnutého procentuálního podílu.
Ztráty dopravců u jednotlivých linek jsou vypočítávány pouze za vnější pásma. Provoz
příměstských linek na území Prahy a evt. ztráty u jednotlivých linek za praţský úsek
nese v plné výši hl. m. Praha, neboť příměstské linky slouţí na území Prahy jako MHD.
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Rozdělení nákladů na úhradu za prokazatelné ztráty dopravce ve vnějších pásmech
linky PID 368 (dohodnuto v r. 2011):
Obec

Podíl nákladů v %

Zaplacené zálohy za r. 2012

Bašť

61,6

310.609,10

Předboj

30

151.260,80

Líbeznice

7

35.294,20

1,40

7.038,70

Bořanovice

Skutečné náklady na l. 368 a 418 činily v r. 2012 147.416,73 Kč.
Linka PID 416 – je plně dotovaná Krajským úřadem Středočeského kraje, neboť se
jedná o školní autobus.
7.2. - se uskutečnilo setkání zástupců ROPIDU se zástupci obcí Středočeského kraje.
Hlavním tématem tohoto setkání byla chystaná soutěţ, která by měla, dle
opakovaných vyjádření kraje, vést ke sníţení výdajů na dopravní obsluţnost.
Zástupci krajského úřadu se však jednání nezúčastnili s odůvodněním, ţe není
dohodnut objem dopravy pro r. 2012 a není proto o čem jednat.
16.5. - navštívil naši obec ředitel společnosti ČSAD Střední Čechy, a.s. RNDr. Štěpán
Ševčík. Tato společnost zajišťuje provoz na všech linkách PID, které zajíţdějí
do Předboje. Na programu jednání byl však především provoz linky 368.Schůzky
se za obec zúčastnili: místostarostové Mgr. R. Soběslavský a P. Příšovská.
Bylo projednáno vše, co se týká této linky a co by bylo evt. ještě třeba vylepšit.
Jednáno bylo mj. také o nutnosti zlepšení chování řidičů vůči cestujícím a
vyřešení letitého problému, jakým je pozdní najíţdění autobusů ve stanici Ládví
směrem do Předboje, coţ má mnohdy za následek opoţděný odjezd spoje.
1.9. - V praţské hromadné dopravě došlo k mnoha změnám. Kromě změn jízdních
řádů u některých linek, došlo k zavedení nových linek a naopak ke zrušení
některých starých linek. Byly zřízeny nové zastávky a naopak zrušeny některé
staré zastávky. U některých zastávek byly změněny názvy. U linky 368 nedošlo
k ţádným změnám. Také jízdní řády pro linky 416 a 418 zůstaly beze změny.
Říjen - Na křiţovatce ulic Spojovací a Dlouhá, při vjezdu do ulice Spojovací, byla
umístěna dopravní značka „slepá pozemní komunikace“, která má upozornit
řidiče na to, ţe ulice je neprůjezdná. To by mělo zabránit otáčení aut na konci
ulice Spojovací a zabránit tak evt. poškození dětského hřiště.
20.11. - Na zámku v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi se konalo setkání zástupců
ROPIDU, Středočeského kraje, Praţského dopravního podniku, dopravců a
představitelů obcí našeho regionu. Za naši obec se tohoto setkání zúčastnil první
místostrosta Mgr. Radek Soběslavský, který o něm vytvořil záznam – viz příl. č.
D87/2012. Na tomto jednání bylo m.j. konstatováno, ţe linka 368 patří dle
statistických údajů k těm nejpřesnějším a dochází u ní k nejmenším odchylkám
od jízdních řádů. K odchylkám od JŘ dochází především vlivem nedořešené
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dopravní situace v obci Líbeznice. Dle vyjádření starosty Líbeznic Mgr. Kupky
není však líbeznické zastupitelstvo nakloněno ţádnému řešení, které by
zrychlilo průjezd Líbeznicemi alespoň pro hromadnou dopravu.
Z jednání dále vyplynulo, ţe dopravní obsluţnost by měla být v roce 2013
zajištěna přinejmenším v takovém rozsahu jako v r. 2012 a zástupkyně Ropidu
se vyslovila proti dalšímu zvyšování jízdného, které by mohlo být
kontraproduktivní.

Změny jízdních řádů v r. 2012:
Linka PID 368:
4.3. - Vzhledem ke zkrácení provozu metra posunul se odjezd „víkendového“ spoje
č. 47 na 0.40 hod. z Ládví (místo původního času v 1.30 hod.)
Ostatní spoje zůstaly beze změny.
Příl.: D88/2012
2.4. - Důvodem k mimořádné změně JŘ byla změna trasy, tj. dočasné zrušení stanice
Líbeznice II z důvodu dostavby kanalizace a vodovodu v Líbeznicích.
Další změnou bylo posunutí odjezdu spoje č.16 z Předboje na Ládví. Místo v 7.20
nově 7.18 hod.
Příl.: D89/2012
6.4. - Vzhledem k tomu, ţe výkopové práce při dokončování výstavby vodovodu a
kanalizace v Líbeznicích byly ukončeny s velkým předstihem, mohl být s
předstihem obnoven i průjezd Líbeznicemi a mohla být obnovena také původní
trasa linky PID 368. V platnosti zůstalo jen dočasné přemístění zastávek spojů
zajíţdějících ke škole.
Příl.: D90/2012
9.12. - Byl přidán jeden pár spojů v pracovních dnech:
Ládví – Předboj 14.15 h
Předboj – Ládví 14.28 h.
Oba spoje byly přidány na zkoušku a protoţe by měly slouţit především k
přepravě mládeţe nebudou jezdit o letních prázdninách.
Dále byly nepatrně upraveny doby odjezdů několika víkendových spojů ve směru
Předboj – Ládví:
12.25 h. místo 12.30 h.
15.25 h. místo 15.30 h.
18.25 h. místo 18.35 h.
Příl.: D91/2012
Linka PID 416 (školní autobus): jízdní řád se v průběhu roku neměnil a byl stejný
jako v r. 2011.
Linka PID 418 (do Aera Vodochody): jízdní řád se v průběhu roku neměnil a byl
stejný jako v r. 2011.
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Do obce je moţno cestovat také autobusovými spoji linky Praha-Mělník-Štětí č.
155731 (dříve 155712) zastávka Předboj-rozcestí na silnici I/9. (Jízdní řád - příl.
D94/2012)

Zimní údrţba komunikací
Úklid sněhu z chodníků a posyp chodníků - zajišťuje obec vlastní mechanizací. Práce
provádí zaměstnanec OÚ.
Úklid místních komunikací - provádí místní firma Zevos, s.r.o. na základě objednávky
OÚ. K místním komunikacím patří také silnice na Bašť, kudy jezdí autobus PID 368.
V případě mimořádných kalamitních situací, je nutné řešit situaci za pomoci SÚS
(Správa a údrţba silnic), aby byl zajištěn průjezd autobusu. V r. 2012 k takové kalamitní
situaci nedošlo.

Podnikání v obci
Dle údajů z veřejné části ţivnostenského rejstříku podniká v obci nebo zde má své sídlo
kolem 150 podnikatelských subjektů.

Největší a nejznámější firmy působící v obci:
YARD, a.s., Ke Tvrzi 7
Firma, která vlastní celý areál bývalého statku, stará se o jeho provoz a rozvoj nových
aktivit pro veřejnost. Je provozovatelem multifunkčního volnočasového areálu Yard
Resort.

Yard Golf, s.r.o, Ke Tvrzi 7
Provozuje golfové hřiště v Předboji. Provoz golfového hřiště byl oficiálně zahájen
14.5.2011. Od dubna 2012 působí v Yard Resortu golfová akademie MP SHOT, která
zastřešuje golfovou výuku v areálu.

Bulb, s.r.o., Ke Tvrzi 7
Sídlo a sklad firmy, která se zabývá dovozem a distribucí designových svítidel a
realizací interiérů s pouţitím svítidel. Showroom této firmy je v Praze-Holešovicích.

České přístavy, a.s., skladový areál Předboj, Tůmovka 102
Firma České přístavy pronajímá skladové prostory několika firmám a nabízí k pronájmu
další kancelářské a skladové prostory v areálu bývalého druţstevního závodu Včela.
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Tank ONO s.r.o. - čerpací stanice, Předboj, Tůmovka 228
Čerpací stanice firmy Tank ONO je v pořadí 29. provozovnou této firmy. Činnost
zahájila v r. 2012 na místě bývalé Čerpací stanice Předboj.
Sídlo společnosti Tank ONO je: Domaţlická 160, Plzeň.
Firma uvádí na svých webových stránkách i na razítku sídlo „Kojetice-Tůmovka“,
avšak čerpací stanice leţí v katastru obce Předboj.

Roland, s.r.o., Na Palpostě 119
Firma byla zaloţena v roce 1991 a nabízí kompletní lešenářské sluţby, montáţe,
demontáţe, pronájmy a dopravu lešení.

PR Print s.r.o., Hlavní 115
Ofsetová tiskárna
Firma byla zaloţena v r. 1994 a působí v Předboji od r. 1998. Zabývá se především
tiskem reklamních materiálů vyrobených ofsetovým tiskem. Kromě standardního tisku
zaměřuje se firma také na speciální technologie. Firma zajišťuje zdarma tisk plakátů na
akce pořádané obcí a zdarma provádí téţ vazbu kroniky.

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.
Hlavní náplní práce firmy je rostlinná výroba. Firma ZEVOS s.r.o. byla zaloţena
v r. 1993. Pozemky jsou z větší části pronajaté a nacházejí se v několika katastrálních
územích. 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
Radio Dechovka je internetové radio zaloţené v r. 2009.
Kontaktní adresa Radia Dechovka je U Prutníku 232, Předboj a je zde také příleţitostné
vysílací studio. Hlavní vysílací studio přesídlilo na sklonku roku 2011 z Předboje do
Kojetic, do opuštěné budovy bývalého ţelezničního nádraţí.
16.6. slavilo Radio Dechovka své 3. narozeniny. Oslava se konala na peronu
kojetického nádraţí, kde vyhrávala Kyzivátova dechová hudba Libáň a vystoupil zde
průkopník české mikromagie Petr Kasnar. Na perónu se prodávalo také občerstvení.
Počasí celé akci velmi přálo, snad aţ moc, neboť maximální teplota se ten den vyšplhala
na 33,6 °C.

Elit Company s.r.o., Baštěcká 272
Provozovatel pivních lázní Bernard, Týn 10, nádvoří Ungelt, Praha 1
Pivní lázně nabízejí perličkovou pivní lázeň, neomezenou konzumaci piva Bernard po
dobu pivní lázně a odpočinek ve vyhřívaném loţi. Návštěvníci obdrţí po skončení
procedury pivo Bernard v originální lahvi a certifikát o absolvování kůry.
Pro občany Předboje byla v r. 2012 poskytována 10% sleva na dárkové vouchery.
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Renova PV, s.r.o., Na Vršku 17
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, lešení, topidel a odvlhčovačů

Billiard Teska, s.r.o., Spojovací 159
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.

LP MILK, spol. s r.o., Ke Tvrzi 4
Původně zemědělská firma, provozuje od r. 1997 restauraci „U Svobodů“

ITM - Praha, s.r.o. - ing. I.T.Mikota, Ke Tvrzi 36
Prodej a servis lodních motorů

Mateřská škola Předboj, příspěvková organizace – Hlavní 300

Jitka Paděrová
kronikářka
20.11.2013
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Přílohy
Nedílnou část kroniky tvoří přílohy. Přílohy jsou rozděleny takto:
 Dokumenty – jsou označeny písmenem D, pořadovým č. a rokem. Jejich
seznam je uveden na str. 70 aţ 72.
 Novinové výstřižky – 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. 72.
 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. 72.
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 CD1/2012
Fotografie F1 aţ F218/2012 jsou zálohovány na CD2/2012.
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Seznam příloh ke kronice roku 2012:
Dokumenty:
D1/2012 – Zápis č. 9 ze zasedání ZO Předboj z 30.1.2012
D2/2012 – Zápis č. 10 ze zasedání ZO Předboj z 16.4.2012
D3/2012 – Zápis č. 11 ze zasedání ZO Předboj z 18.6.2012
D4/2012 – Zápis č. 12 ze zasedání ZO Předboj ze 17.9.2012
D5/2012 – Zápis č. 13 ze zasedání ZO Předboj z 26.11.2012
D6/2012 – Zápis č. 14 ze zasedání ZO Předboj ze 17.12.2012
D7/2012 – Předbojské zprávy č. 1 – vydání březen 2012
D8/2012 – Předbojské zprávy č. 2 – vdání duben 2012
D9/2012 – Předbojské zprávy č. 3 – vydání červen 2012
D10/2012 – Předbojské zprávy č. 4 – vydání září 2012
D11/2012 – Předbojské zprávy č. 5 – vydání prosinec 2012
D12/2012 – Schválený rozpočet obce Předboj na r. 2012
D13/2012 – Rozpočtový výhled obce Předboj na období 2012-2015
D14/2012 – Závěrečný účet obce Předboj za r. 2012
D15/2012 – Pozvánka na ukázkovou akci „trénování paměti“ a vyhodnocení nejlepších
dospělých čtenářů obecní knihovny - 14.3.2012
D16/2012 – Pozvánka na jarně-letní bazárek dětského oblečení 31.3.2012
D17/2012 – Pozvánka na 5. Předbojský blešák 27.5.2012
D18/2012 – Pozvánka na setkání seniorů 28.5.2012 – film Muţi v naději v Yard Resortu
D19/2012 – Pozvánka na podzimně-zimní bazárek dětského oblečení 6.10.2013
D20/2012 – Sázení stromů na Východní Stráni 27.10.2012 (Plánek a popis stromů)
D21/2012 – Pozvánka na setkání seniorů – 19.11.2012 – film Perfect days/I ţeny mají
své dny - v kavárně Yard Resortu
D22/2012 – Speciální jídelní lístek pro setkání seniorů 19.11.2012
D23/2012 – Velikonoční ceník masa řeznictví Mašek
D24/2012 – Vánoční ceník masa řeznictví Mašek
D25/2012 – Jídelní lístek (polední menu) Restaurace U Svobodů
D26/2012 – Plakát na akci Lidé z lesa a muţ z města v Restauraci U Svobodů 4.1.2012
D27/2012 – Plakát na taneční zábavu v Restauraci U Svobodů 24.3.2012
D28/2012 – Plakát na taneční zábavu v Restauraci U Svobodů 23.11.2012
D29/2012 – Letáček informující o otevření Pizzerie Na Hřišti s nabídkou obědů pro
seniory
D30/2012 – Jídelní lístek Pizzerie Předboj
D31/2012 – Plakát na akci „Pizza pátek“ 27.1.2012
D32/2012 – Plakát na dětský karneval a pyţamo párty v Restauraci Na Hřišti 4.2.2012
D33/2012 – Plakát na Oslavu MDŢ v Restauraci Na Hřišti 10.3.2012
D34/2012 – Plakát na Čarodějnice 2012 na hřišti
D35/2012 – Plakát na Pink party 26.5. a Dětský večer pro dospělé 1.6.2012
D36/2012 – Plakát na taneční zábavu v Restauraci Na Hřišti 23.6.2012
D37/2012 – Plakát na Disko Párty „Na stojáka“ v Restauraci Na Hřišti 28.7.2012
D38/2012 – Plakát na diskotéku u příleţitosti konce prázdnin na hřišti 1.9.2012
D39/2012 – Plakát na amatérský nohejbalový turnaj na víceúčelovém hřišti 28.9.2012
D40/2012 – Plakát na „Disco na hřišti“ 27.10.2012
D41/2012 – Plakát na Vánoční besídku 22.12.2012
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D42/2012 – Soubor hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstev krajů 12/13.10.2012
D43/2012 – Nabídka kominických sluţeb firmy Kros s.r.o. na termín 13. aţ 15.9.2012
D44/2012 – Úmrtní oznámení Josef Majer
D45/2012 – Úmrtní oznámení Milada Matěková
D46/2012 – Úmrtní oznámení Jana Hrašková
D47/2012 – Úmrtní oznámení Jaroslav Hraška
D48/2012 – Pamětní arch vydaný u příleţitosti vítání občánků 4.6.2012 (seznam dětí)
D49/2012 – Vzor pozvánky na vítání občánků 4.6.2012
D50/2012 – Pamětní arch vydaný u příleţitosti vítání občánků 5.11.2012 (seznam dětí)
D51/2012 – Představení stráţníků Obecní policie Líbeznice
D52/2012 – Nábor mladých fotbalistů – leták
D53/2012 – Sportovní den na hřišti pořádaný Sokolem 20.5.2012 – plakát
D54/2012 – Plakát na 4. ročník fotbalového turnaje Uniqa Cup na hřišti 23.6.2012
D55/2012 – Plakát na ţákovský fotbalový turnaj SKY SOFT CUP 2012 a přátelské
utkání dospělých hráčů s Internacionály ČR 24.6.2012
D56/2012 – Plakát na Jarní předbojský přespolní běh v Yard Resortu + plánek trasy
D57/2012 – Plakát na Podzimní předbojský přespolní běh v Yard Resortu
D58/2012 – Leták Yard Resortu informující o akcích a novinkách na období zima 2012
D59/2012 – Leták Yard Resortu na období jaro-léto 2012
D60/2012 – Leták Yard Resortu na období podzim 2012
D61/2012 – Menu kavárny Yard Resortu
D62/2012 – Plakát na dětský masopust v Yard Resortu – 4.2.2012
D63/2012 – Plakát na Kostýmovou party v Yard Resortu – 11.2.2012
D64/2012 – Plakát na „Den plný golfu“ z 31.1.2012
D65/2012 – Smlouva o odvádění odpadních vod
D66/2012 – Pozvánka do divadla na hru „Včera Tě zabiju“ 20.3.2012
D67/2012 – Pozvánka do divadla pro děti „Majda s Františkem na cestách 21.10.2012
D68/2012 – Pozvánka do divadla na hru „Příbuzné si nevybíráme“ 10.12.2012
D69/2012 – Plakát rybářského spolku na „Memoriál Karla Tomase“ 28.9.2012
D70/2012 – Pozvánka na vernisáţ výstavy „Barvy ţivota“ v Yard Resortu 21.4.2012
D71/2012 – Plakát na „Čarodějnickou párty“ v Yard Resortu 30.4.2012
D72/2012 – Plakát na „Dětský den s příchutí Bavorska“ 27.5.2012
D73/2012 – Rozpis jednotlivých stanovišť v areálu při dětském dni 27.5.2012
D74/2012 – Plakát na představení „Na stojáka“ v Yard Resortu 12.7.2012
D75/2012 – Plakát na „Elvis Party“ v Yard Resortu 11.8.2012
D76/2012 – Plakát na akci „Hurá do školy u nás i v Africe“ v Yard Resortu 9.9.2012
D77/2012 – Rozpis jednotlivých stanovišť v areálu při akci Hurá do školy 9.9.2012
D78/2012 – Nápojový lístek kavárny Yard Resortu ze září 2012
D79/2012 – Plakát na představení „Na stojáka“ v Yard Resortu 25.10.2012
D80/2012 – Plakát na koncert skupiny Lanzallamas v Yard Resortu 5.8.2012
D81/2012 – Plakát upozorňující na 3 termíny tanečních večerů v Yard Resortu s
názvem Taneční párty v Předboji
D82/2012 – Plakát na taneční párty v Yard Resortu 9.11.2012
D83/2012 – Plakát na akci „Mikuláš na statku“ v Yard Resortu 2.12.2012
D84/2012 – Plakát na taneční párty v Yard Resortu 7.12.2012
D85/2012 – Plakát na Adventní koncert na sýpce 16.12.2012
D86/2012 – Seznam firem, jejichţ reklamní tabule byly umístěny v r. 2012 na plotě
multifunkčního hřiště
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D87/2012 – Záznam ze setkání představitelů obcí se zástupci ČSAD Střední Čechy na
zámku v Brandýse nad Labem dne 20.11.2012
D88/2012 – Jízdní řád linky PID 368 ze 4.3.2012
D89/2012 – Jízdní řád linky PID 368 z 2.4.2012 + informace ROPIDU o změně trasy
D90/2012 – Jízdní řád linky PID 368 z 6.4.2012
D91/2012 – Jízdní řád linky PID 368 z 9.12.2012
D92/2012 – Jízdní řád linky PID 416 z 3.1.2011 platný i v r. 2012
D93/2012 – Jízdní řád linky PID 418 z 3.1.2011 platný i v r. 2012
D94/2012 – Jízdní řád linky 155731 Praha – Mělník – Štětí z 9.12.2012
D95/2012 – Rozpočet MŠ Předboj na r. 2012
D96/2012 – Ceník inzerce v obecním zpravodaji „Předbojské zprávy“ z 21.3.2012
D97/2012 – Plakátek informující o pedikuře a masáţích pro občany Předboje
D98/2012 – Plakátek a vstupenka na Zahradu Čech – zájezd 17.9.2012
D99/2012 – Společná fotografie dětí a personálu MŠ Předboj šk.r. 2011/2012
D100/2012 – Společná fotografie z vítání občánků z 5.11.2012 – matky a děti
D101/2012 – Společná fotografie z vítání občánků z 5.11.2012 – otcové a děti
D102/2012 – Lidové noviny – Události 2012

Výstřiţky:
V1/2012 – Náš region/2.2.2012 – Z historie do současnosti – TJ Sokol Předboj
V2/2012 – Náš region/1.3.2012 – Znovu oţivení mládeţnického fotbalu
V3/2012 – Náš region/26.4.2012 – Bazárek neměl chybu
V4/2012 – Náš region/10.5.2012 – 20. vejšlap povodím Mratínského potoka
V5/2012 – Náš region/21.6.2012 – Dopravní akce na Den dětí
V6/2012 – Náš region/22.11.2012 – Soutěţ o nejlepší obecní zpravodaj je u konce
V7/2012 – Náš region/6.12.2012 – Zlepší setkání dopravců s obcemi dopravu?

CD
CD1/2012 – Text kroniky ve formátu DOC a ODT
CD2/2012 – Fotografie s č. F1/2012 aţ F218/2012. Tytéţ fotografie v papírové podobě
jsou uloţeny v samostatném albu.
CD3/2012 – Různé fotografie obce r. 2012
CD4/2012 – Záznam rozhovoru starosty a 1. místostarosty v Radiu Dechovka 15.1.2012
CD5/2012 – Fotografie z různých akcí pořádaných v obci v r. 2012
CD6/2012 – Fotografie: nová výstavba
CD7/2012 – Fotografie: akce MŠ Předboj v r. 2012

Fotografie:
Fotografie jsou uloţeny v samostatném albu pod č. F1/2012 aţ F218/2012, s popisem
vedle fotografie a na rubu kaţdé fotografie
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