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Charakteristika roku 

Rok  2013 byl plný zlomových událostí a to již od samého začátku. 

Začátek roku byl poznamenán především amnestií prezidenta Václava Klause, který ve 
svém  novoročním projevu vyhlásil částečnou  amnestii u příležitosti 20. výročí vzniku 
samostatné České republiky. Amnestie vyvolala velkou nevoli jak u obyvatelstva, tak u 
politiků.  Přestože  se   netýkala  těch  nejzávažnějších  zločinů,  dostalo  se  na  svobodu 
kolem 7000 vězňů, z nichž někteří se do vězení vrátili hned po pár dnech na svobodě. 
Kritiku sklidila však amnestie hlavně proto, že omilostnila i mnoho pachatelů závažné 
hospodářské  kriminality  a  znamenala  i  zastavení  některých soudních  řízení.  Občané 
vyjadřovali svůj nesouhlas s amnestií různými způsoby, někdy dokonce i předčasným 
odstraňováním obrazů prezidenta Václava Klause  z  úřadů, ze škol apod. 

Další  velmi  důležitou událostí  byla  historicky první  přímá volba  hlavy státu.  Devět 
registrovaných kandidátů se v prvních dnech roku snažilo zapůsobit na voliče v rámci 
volební kampaně. Z prvního do druhého kola voleb prošli dva kandidáti:  Miloš Zeman 
a Karel Schwarzenberg. Z druhého kola voleb vyšel vítězně Miloš Zeman. 

Nevoli u občanů sklidil i  zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
splečnostmi  schválený na sklonku r. 2012, který nabyl účinnosti 1.1.2013. Věci Veřejné 
a ČSSD podaly ústavní stížnosti, kterými se na přelomu května a června 2013 zabýval 
ústavní soud. Ten potvrdil 5.6.2013 ústavnost zákona. 

První polovina roku byla poznamenána též počasím. V prvních pěti měsících roku bylo 
zaznamenáno mimořádně málo slunečního svitu, dle statistických údajů to bylo dokonce 
o jednu třetinu méně, než je průměr. Zvláště květen byl mimořádně studený a deštivý 
a dlouhotrvající vydatné deště v druhé polovině měsíce měly za následek povodně, které 
přišly  na začátku června. Kvůli povodním vyhlásila vláda dne 2. června stav nouze pro 
všechny české kraje kromě Pardubického. Povodně zasáhly výrazně také Prahu, kde 
kromě   rozvodněné  Vltavy  způsobil  problémy  i  rozvodněný  potok  Botič.  Přestože 
povodeň  v  Praze  nebyla  tak  rozsáhlá  jako v  r.  2002,  napáchala  i  tak  mnoho  škod. 
V centru Prahy musely být  např. uzavřeny všechny stanice metra.

Asi nejdůležitější politickou událostí roku byl zátah policie na politiky, kmotry, lobbisty, 
exposlance a státní úředníky, ke kterému došlo 13.6.  Detektivové ÚOOZ obvinili  8 lidí 
z celkem pěti trestných činů, m.j. kvůli zneužití pravomoci. Na šest z nich byla 15.6. 
uvalena vazba. Pod tíhou událostí podal  předseda vlády Petr Nečas 17.6. demisi. To 
odstartovalo  sled  dalších  událostí.  Vláda  podala  demisi  a  parlament  se  rozpustil. 
Prezident Miloš Zeman jmenoval úřednickou vládu v čele s Jiřím Rusnokem a byly 
vyhlášeny předčasné volby, které vyhrála ČSSD a prezident pověřil sestavením vlády 
předsedu strany Bohuslava Sobotku. Následovala  složitá koaliční jednání ČSSD, strany 
ANO 2011 a  KDU-ČSL,  jednak o  podmínkách,  za  kterých  by mohla  být  uzavřena 
koaliční smlouva, jednak o rozdělení resortů a ministerských křesel.

Jednou z nejdůležitějších událostí ve světě bylo bezesporu odstoupení papeže Benedikta 
XVI.,  který odstoupil  ve svých 85 letech ze zdravotních důvodů. Výjimečná je tato 
událost  tím, že naposledy se stalo, že papež sám odstoupil  v r. 1294.
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Pro obec byl rok 2013 významný mj. tím, že uplynulo 760 let od první písemné zmínky 
o obci.  První písemná zmínka o obci  je  dokument,  kterým král  Václav I.  potvrzuje 
darování  řady vsí  a  kostelů,  mezi  nimi  i  vsi  Předboj,  špitálskému  řádu  křižovníků 
s červenou hvězdou.  Originál této listiny je uložen v Národním archivu v Praze, fond 
Archiv křižovníků s červenou hvězdou v Praze.
Kopie listiny viz příl. D14/2013

Foto ze zahájení výstavy k výročí obce
Zleva: Jana Šandarová – knihovnice, Jitka Paděrová – kronikářka, Mgr. Roman Kolek – 
ředitel  Státního  okresního  archivu  Praha-východ  v  Přemyšlení,  Pavla  Příšovská  – 
místostarostka,  Jaroslav  Kučera  –  kronikář  obce  Kojetice,  Mgr.  Hana  Závorková  – 
ředitelka Oblastního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
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Stručně o hlavních událostech ve světě a v Česku

Svět
 20.1. se konala inaugurace amerického prezidenta Baracka Obamy, který tak

zahájil druhé funkční období ve funkci prezidenta.

 11.2. oznámil pětaosmdesátiletý papež Benedikt XVI., že na konci února 
odstoupí ze zdravotních důvodů z čela katolické církve. Jednalo se o ojedinělou 
událost v historii katolické církve, neboť dobrovolně se vzdal svatého stolce 
naposledy  papež  v r. 1294.

 13.3. byl ve Vatikánu zvolen nový papež. 266. hlavou římskokatolické církve se 
stal argentinský jezuita Jorge Mario Bergoglio a stal se tak v historii prvním 
papežem z Latinské Ameriky. Přijal papežské jméno František. Je to první 
František na tomto postu a proto je jméno nového papeže  František I.

 15.4. došlo v americkém Bostonu k pumovému útoku poblíž cíle maratonu 
konaného k výročí Dne patriotů. O život přišli 3 lidé. Jedním z nich bylo 8leté 
dítě. Kolem 180 lidí z řad účastníků maratonu i diváků bylo zraněno. Některá 
zranění byla velmi vážná. Útok měli na svědomí dva bratři čečenského původu. 
Starší z nich byl zastřelen několik dní po atentátu při policejní honičce, mladší 
byl následně zatčen. 

 22.7. se ve Velké Británii narodil první potomek prince Williama a vévodkyně 
Kate, který je třetím v pořadí následníků trůnu. První syn prince Williama dostal 
jméno George Alexander Louis a je oficiálně oslovován jako princ George. 

 7.11. zasáhl jihovýchodní Asii, především Filipíny, ničivý tajfun Haiyan, který 
způsobil obrovské materiální škody a vyžádal si  na Filipínách 5235 potvrzených 
obětí. Má se za to, že se jednalo o nejsilnější tajfun, který kdy zasáhl zemi. 
Maximální naměřená rychlost větru dosahovala 270 km/h.

 21.11. začaly protesty na Ukrajině poté, co ukrajinská vláda pozastavila přípravy 
pro podpis asociační dohody s Evropskou unií. Následovaly další demonstrace   
a shromáždění na podporu integrace Ukrajiny do EU. Demonstrace a protesty se 
stupňovaly a docházelo ke střetu demonstrantů s bezpečnostními složkami. 
Vyhrocená situace trvala do konce roku. 

 5.12. zemřel ve věku 95 let světově proslulý bojovník proti apartheidu, nositel 
Nobelovy ceny za mír a první černošský prezident Jihoafrické republiky Nelson 
Mandela. 

 5.12. se přihnala do Evropy větrná smršť z Atlantiku. Orkán byl nazván Xaver   
a zasáhl nejhůře Velkou Británii. Problémy způsobil Xaver i na severu České 
republiky, avšak sem přišel naštěstí již trochu oslabený. 
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Česko 
 1.1. začaly platit nové sazby DPH. Základní sazba se zvýšila z 20 na 21 %, 

snížená sazba se zvýšila ze 14 na 15 %.

 1.1. uplynulo 20 let od rozdělení Česko-slovenské federace

 1.1. prezident Václav Klaus vyhlásil rozsáhlou amnestii u příležitosti 20. výročí 
osamostatnění ČR

 11. a 12.1. se konala, historicky první, přímá volba prezidenta republiky. Do 
druhého kola voleb postoupili Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.

 25. a 26.1. se konalo druhé kolo prezidentských voleb. Prezidentem republiky 
byl v přímé volbě zvolen Miloš Zeman rozdílem téměř 10 % hlasů.

 22.2. proběhl podpis smluv o majetkovém vyrovnání mezi Českou republikou, 
zastoupenou předsedou vlády Petrem Nečasem a statutárními zástupci církví      
a náboženských společností. Tento akt  proběhl i přes nesouhlas opozice.   

 8.3. proběhla na Pražském hradě inaugurace nového českého  prezidenta Miloše 
Zemana. 

 5.4. podal krajský státní zástupce žalobu na poslance a bývalého středočeského 
hejtmana Davida Ratha, který je stíhán za korupci.

 2.6. se v podolské nemocnici narodila první česká paterčata – čtyři chlapci         
a jedna dívka.

 2.6. vypukly ve všech českých krajích, kromě Pardubického, rozsáhlé povodně, 
které zasáhly 970 obcí a měst. Nejhorší situace byla v prvních dnech ve 
Středočeském kraji a v hl. městě Praze, kde muselo být zavřeno několik stanic 
metra.  Posléze se záplavy přesunuly na sever republiky, kde zasáhly hlavně Ústí 
nad Labem. Nouzový stav byl vyhlášen celkem v 7 krajích. V důsledku záplav  
zemřelo 15 lidí.

 13.6. při policejní razii na úřadu vlády, ministerstvu obrany a dalších úřadech 
došlo k rozsáhlému zatýkání. Protikorupční policie zatkla 8 lidí z okolí premiéra 
Petra Nečase, včetně ředitelky úřadu vlády Jany Nagyové. Sedm z osmi 
zatčených bylo následně vzato do vazby.

 17.6. pod tíhou událostí na úřadu vlády rezignoval na svou funkci předseda 
vlády Petr Nečas a skončil i jako předseda ODS. 

 25.6. jmenoval prezident Miloš Zeman předsedou tzv. úřednické vlády Jiřího 
Rusnoka, který byl zároveň pověřen  sestavením nového kabinetu.  Prezident  
tak učinil přes značný odpor vládní koalice, která navrhovala do čela vlády 
dosavadní předsedkyni parlamentu Miroslavu Němcovou.

 10.7. jmenoval prezident Miloš Zeman novou vládu Jiřího Rusnoka.
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 1.8. bylo zvýšeno poštovné za dopisy a pohlednice z 10,- na 13,- Kč. Poslední 
zvýšení poštovného bylo v r. 2009.

 7.8. Krajský soud začal projednávat kauzu poslance Davida Ratha a dalších 
deseti lidí obžalovaných z korupce. 

 7.8. proběhlo v parlamentu hlasování o důvěře vlády Jiřího Rusnoka. Výsledek 
93 hlasů pro vládu, 100 hlasů proti znamenal, že vláda důvěru nezískala. 

 13.8. předal předseda vlády Jiří Rusnok demisi vlády do rukou prezidenta 
republiky  a prezident Zeman následně pověřil Jiřího Rusnoka vedením vlády 
jako vlády v demisi až do vytvoření nové politické vlády po předčasných 
volbách. 

 20.8. odhlasovali poslanci Poslanecké sněmovny počtem 140 hlasů rozpuštění 
sněmovny a učinili tak první krok k předčasným volbám.   

 28.8. rozpustil prezident Miloš Zeman  Poslaneckou sněmovnu a vyhlásil termín 
konání předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
na 25. a 26.10.2013.

      
 25. a 26.10. se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky. Vítězem voleb se stala ČSSD s celkovým ziskem  20,45 % hlasů. Na 
druhém místě se umístila strana  ANO 2011 s 18,65 % hlasů v čele s Andrejem 
Babišem. Na třetím místě se umístila KSČM s 14,91 %.

 26.10. se konala tajná schůzka několika čelních představitelů ČSSD v čele 
s Michalem Haškem u prezidenta Miloše Zemana v Lánech. Toto setkání se 
konalo bez vědomí a bez přítomnosti předsedy ČSSD Bohumila Sobotky. 
Účastníci této schůzky navíc zprvu konání této schůzky popřeli a pokusili se 
zorganizovat odstoupení Sobotky z funkce předsedy ČSSD, s odvoláním na 
neúspěch ve volbách. Ten však výzvu k odstoupení nepřijal a při dalších 
jednáních uvnitř ČSSD byl většinou hlasů potvrzen ve funkci předsedy ČSSD
a byl postaven do čela vyjednávací komise o případné vládní koalici. 

 7.11. se Česká národní banka rozhodla zahájit devizové intervence.  Centrální 
banka chtěla tímto krokem oslabit korunu, a uvolnit tak ještě více měnovou 
politiku. Vznikly však oprávněné obavy ze zdražování a to především 
dovozového zboží. 

 11.11. byl po roce a půl propuštěn z vazby poslanec a bývalý hejtman 
Středočeského kraje MUDr. David Rath. Byl propuštěn na základě své 4. žádosti 
o propuštění. Dle tvrzení státního zástupce nebyl Rath propuštěn dříve, protože 
existovalo reálné nebezpečí, že uprchne za hranice. 

 21.11. prezident Miološ Zeman pověřil předsedu vítězné ČSSD Bohuslava 
Sobotku jednáním o sestavení vlády. 
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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:    315 682 901
Fax:          315 682 901
E-mail:      podatelna@predboj              

 Ing.Karel Kodiš:                  starosta@predboj.cz 
 Mgr. Radek Soběslavský     sob@predboj.cz
 Pavla Příšovská:                  prisovska@predboj.cz                  
 Ivana Stejskalová:               uctarna@predboj.cz 
 Michaela Langová:              podatelna@predboj.cz 
 Jana Šandarová                    knihovna.predboj@seznam.cz  

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

Budova obecního úřadu
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Obecní zastupitelstvo:

Ing. Karel Kodiš                        - starosta obce 
Mgr. Radek Soběslavský           - 1. místostarosta obce 
Pavla Příšovská                         - 2. místostarostka obce
Marie Bíbrová                           - předsedkyně finančního výboru 
Tomáš Svoboda                         - předseda kontrolního výboru                                               
Robert Vignát-Mimochodský    - člen zastupitelstva 
Petr Polák                                  - člen zastupitelstva      
  

Obecní zastupitelstvo: (zleva) Robert Vignát-Mimochodský, Tomáš Svoboda, Pavla Příšovská, 
Ing. Karel Kodiš, Mgr. Radek Soběslavský, Marie Bíbrová, Petr Polák. 

Zaměstnanci OÚ

Ivana Stejskalová   - účetní
Michaela Langová - administrativní pracovnice
Petra Koníčková    - uklízečka
Milan Štoural         - správce obecního majetku
Miroslav Podracký ml. -  provozář a údržbář obecního majetku
Irena Veverková     - pomocník, uklizeč VPP (program ÚP – veřejně prospěšné práce)
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Přehled hlavních událostí v obci v roce 2013

Datum Název akce Str.

10.1. Úprava ulice Horňátecké 61

11.-12.1. Volba prezidenta ČR 18

14.1. Veřejné zasedání ZO č. 15 14

14.1. Byla  přemístěna  ordinace  praktického  lékaře  pro  dospělé  v 
Předboji z ulice U Prutníku do ulice Baštěcké

57

24.1. Kinokavárna v Yard Resortu zahájila pravidelné promítání filmů 47

25.-26.1. Druhé kolo prezidentských voleb 20

4.2. Veřejné zasedání ZO č. 16 14

14.-17.2. Nabídka „Valentýnského menu“ v rest. U Svobodů 28

17.2. Dětský masopust v Yard Resortu 48

18.2. Začátek prací na údržbě lesíka u hřiště 11

19.2. Internetové Radio Dechovka se sídlem v Předboji získalo licenci 
pro celoplošné rozhlasové vysílání 

63

6.3. Akce  knihovny  pro  dospělé  čtenáře  a  příznivce  knihovny  s 
vyhodnocením  nejlepšího dospělého čtenáře r. 2012 

23,52

7.3. Představení „Na stojáka“ v Yard Resortu,  na sýpce 48

22.3. Taneční zábava v rest. U Svobodů  (Duo Karyna) 29

25.3. Veřejné zasesdání ZO č. 17 14

31.3. Velikonoční zvyky a tradice – akce nejen pro děti v Yard Resortu  48

5.4. Akce knihovny pro malé čtenáře  – podvečerní čtení s Andersenem 
a vyhodnocení  nejlepšího  dětského  čtenáře r.2012

23,52

13.4. Bazárek jarně-letního oblečení pro děti 23

18.4. Živé čtení z díla Karla Čapka v Yard Resortu 48

20.4. Zahajovací golfový turnaj a výsadba stromů v golfovém areálu 48

24.4. Zájezd do Divadla bez zábradlí na hru „Blbec k večeři“ 53

28.4. Jarní „Předbojský přespolní běh“ 46,49

30.4. Majáles – Open-air zábava u rybníka 29

30.4. Pálení čarodějnic na hřišti – pořádala restaurace Na Hřišti 30

1.5. Sportovní odpoledne pro děti v Yard Resortu 49

6.5. Setkání seniorů v kavárně Yard Resortu – film Vrásky z lásky 23

8.5. Zahajovací turnaj série 6-ti golfových turnajů 49

23.5. Divadelní představení Milostný trojúhelník v Yard Resortu 49

25.5. Rybářské zahájení sezóny 45
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26.5. Dětský den s příchutí Bavorska v Yard Resortu 49

27.5. Veřejné zasedání ZO č. 18 14

7.6. Rockový koncert skupiny Kmotra Rock Revival v Yard Resortu 49

15.6. Oslava 4.výročí založení Radia Dechovka na nádraží v Kojeticích 63

16.6. IV. ročník Předbojského triatlonu 46,49

19.6. Veřejné zasedání ZO č. 19 14

20.6. Cyklistická  časovka  v  rámci  19.  Evropských  firemních 
sportovních her – zázemí  závodu poskytl  Yard Resort

49

22.6. TJ Sokol Předboj pořádal turnaj týmů dospělých 5+1 43

26.8. Představení „Na stojáka“ v Yard Resortu 50

28.6. Akce dětí „Bezpečně v naší obytné zóně“ 23

13.7. $ WANTED $ - sobotní open-air-zábava – rest. Na Hřišti 30

31.8. Oslavy 760 let od první písemné zmínky o obci 12

1.9. Zahájení provozu modifikované linky PID č. 418 Libiš-Odolena 
Voda s přidáním nových spojů do/z Neratovic 

59

15.9. 6. Předbojský blešák na multifunkčním hřišti 24

15.9. Vinobraní v Yard Resortu 50

16.9. Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic 24

21.9. DISCO na hřišti – 80. - 90. léta /DJ OLDÝS 30

23.9. Setkání s novými knihami obecní knihovny v zasedací místn. OÚ 24,53

25.9. Veřejné zasedání ZO č. 20 14

28.9. II. ročník rybářského závodu „Memoriál Karla Tomase“ 45

30.9. Vítání občánků v restauraci Yard Resortu 40

5.10. DISCO – Předbojská fotbalová jízda v restauraci Na Hřišti 30

7.10. Představení „Na stojáka“ v Yard Resortu 50

12.10. Nohejbalový turnaj na hřišti 30

12.10. Podzimně-zimní bazárek dětského oblečení 24

16.10. Zájezd do divadla – hra Klára a Bára 54

25.-26.10. Mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20

25.10. Pingpongový turnaj v restauraci Na Hřišti 30

27.10. Halloween na statku – Yard Resort 50

1.11. Halloween párty „U Svobodů“ 29

11.11. Filmové představení pro seniory v Yard Resortu –  Babovřesky 24

22.11. Pingpongový turnaj v restauraci Na Hřišti 30

23.11. Sázení stromů v ulicích U Prutníku, Nová a Kojetická 37

29.11. Turnaj ve stolním hokeji v restauraci Na Hřišti 30
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1.12. Mikuláš na statku – akce Yard Resortu 50

1.12. Nová ředitelka MŠ Předboj 14,55

4.12. Veřejné zasedání ZO č. 21 14

6.12. 4. čtení pro děti – předvánoční akce obecní knihovny 24,53

12.12. Sraz rodáků v restauraci Na Hřišti  30

16.12. Akce knihovny + soutěž o nejúžasnější vánoční cukroví 24,53

19.12. Veřejné zasedání ZO č. 22 14

21.12. Taneční zábava Sokola v Yard Resortu, na sýpce 44,51

22.12. Adventní koncert v Yard Resortu 51

31.12. Silvestr pod kloboukem U Svobodů 29

Z činnosti obecního úřadu:

Celý  rok  byl  vydáván  a  distribuován  do  schránek  obecní  zpravodaj  s  názvem 
„Předbojské zprávy“. Celkem byla vydána 4 čísla  (viz příl. č. D9/2013 až D12/2013). 
Ve  funkci  editorky  skončila  v  polovině  roku  z  pracovních  důvodů  paní  Jana 
Schmiedová. Novým editorem se stal pan Roman Beránek. 

10.1. - na webových stránkách obce byla uveřejněna informace o provedení základní
           úpravy povrchu ulice Horňátecké. Jedná se o jedinou ulici v obci, která nemá
           dosud asfaltový povrch. 
      
V polovině února byla u cesty vedoucí ke školce umístěna značka zákaz zastavení.
           Tuto akci si vyžádala neukázněnost některých řidičů.

18.2. - začaly práce na úpravě lesíka u hřiště a obecní úřad nabádal na webových
           stránkách k opatrnosti při procházkách. 
           Práce prováděla odborná firma, neboť lesní porost musí být udržován odborníky.
           Protože tyto práce musí probíhat v období vegetačního klidu, muselo být
           přistoupeno k úpravám již v zimních měsících. 
           Vytěžené dřevo věnovala obec Sokolu. 

20.2. - za přítomnosti starosty, místostrarosty, obou pracovníků ČOV a strážníka
           obecní policie měly být uzavřeny kanalizační přípojky u 5 nemovitostí, jejichž
           majitelé neuzavřeli s obcí  smlouvu o odvádění odpadních vod. V jednom
           případě majitel nemovitosti smlouvu dodatečně podepsal a uhradil dlužné stočné
           a v jednou případě se přípojka nacházela na oploceném pozemku, takže uzavřeny 
           byly nakonec 3 přípojky. 

21.3. - byla uzavřena rámcová partnerská smlouva mezi obcí Předboj a společností
           MAS Nad Prahou, o.p.s. (MAS = Místní akční skupina) 
           Příl. D45/2013 – Rámcová partnerská smlouva 
                   D46/2013 – Statut MAS Nad Prahou o.p.s. 
                   D86/2013 – Stejnopis/notářský zápis–Zakládací smlouva MAS Nad Prahou
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Něco o MAS Nad Prahou:
Obecně  prospěšnou  společnost  MAS  Nad  Prahou  založili  jako  fyzické  osoby  dne 
31.1.2013 zakládací smlouvou Ing. Iva Cucová, Bašť, Ing. Jiří Falek, Mratín a Mgr. 
Martin Kupka, Líbeznice.  Dne 1.2.2013 byl podán návrh na zápis MAS Nad Prahou 
o.p.s.  do  rejstříku  obecně  prospěšných  společností  k  Městskému  soudu  v  Praze  2. 
Společnost byla zapsána 8.6.2013. 

Pro fungování MAS musí vzniknout celistvé území. Členy MAS se mohou stát nejen 
města  a  obce,  ale  i  příspěvkové organizace  (MŠ, ZŠ,  muzea  apod.),  NNO (nestátní 
neziskové organizace, tj.  různá občanská sdružení,  sportovní spolky, rybářské spolky 
apod.), podnikatelé a dokonce i jednotliví občané. 

Správní rada společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. schválila dne 19. 2. 2013  Statut MAS 
Nad Prahou o.p.s.  a první ředitelkou byla stanovena Ing. Iva Cucová.

Sídlo společnosti: Mělnická 275, 250 65 Líbeznice  

Červen – v rámci svazku obcí Region povodí Mratínského potoka bylo rozhodnuto o
                nákupu zametacího komunálního stroje na čištění ulic a chodníků v obcích 
                sdružených v tomto regionu. Ve výběrovém řízení byl vybrán stroj 
                Egholm City Ranger 2250 za 1,490.000,- Kč bez DPH. Koupě byla podpořena
                dotací ze Státního fondu životního prostředí a díky tomu byly příspěvky
                jednotlivých zúčastněných obcí relativně nízké. Obec Předboj se na pořízení
                podílela částkou 25.000,- Kč. 

31.8. - konaly se oslavy 760 let od první zmínky o obci. První písemnou zmínkou byl
           doklad s datem 6.4.1253, kterým král Václav 1 potvrzoval věnování řady vsí,
           kostelů apod., včetně vsi Předboj, řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Originál
           tohoto dokladu je uložen v Národním archivu v Praze. 
           Na oslavu tohoto výročí bylo rozhodnuto připravit oslavy s celodenním
           programem a byl vydán kalendář na r. 2014 s fotografiemi z minulosti obce 
           a života v obci, keré byly doplněny novými fotografiemi ze současnosti. 
           Zároveň bylo objednáno 100 buttonů (placek)  průměr 3,2 mm se znakem
           obce a nápisem 760 let se špendlíkem na připnutí a 100 buttonů  prům. 5,8 mm
           s magnetem.             

            Program oslav: 
            U rybníka:  9 – 13 hod. 
            - pro děti chytání kapříků a střelba ze vzduchovky
            Na obecním úřadě:  10 – 13 hod.
            - výstava o historii obce, kterou slavnostně zahájila místostarostka obce Pavla
             Příšovská a úvodní slovo pronesl Mgr. Roman Kolek, ředitel Státního okresního
             archivu Praha-východ v Přemyšlení.   
            V mateřské škole:  10 – 12 hod. 
             - den otevřených dveří
             Na hřišti:  14 – 18 hod.
             - v hlavním odpoledním programu vystoupili: mini mažoretky Berušky Klubu
               Odolena voda, kouzelník a moderátor Petr Kasnar s doprovodným
               programem pro děti, Jan Procházka z hudební skupiny Repete, pěvecký sbor 
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               Gabriel a Integrované složky záchranného systému s ukázkou zásahu
               záchranné akce obecní  policie a hasičů.
               Na závěr pěnová zábava pro děti. 
               20 – 02 hod. Taneční zábava s živou kapelou Repete a bohatou tombolou. 
               Ceny do tomboly věnovali sponzoři z řad obyvatelů obce. Hlavní cenou bylo
               zapůjčení 2 automobilů značky Mercedes na celý víkend.

               Občerstvení u rybníka zajistila restaurace U Svobodů, občerstvení na hřišti
               zajistila restaurace Na Hřišti.

               Celý den se velmi vydařil a přálo i počasí. Jen večer začalo kolem 22. hod.
               pršet a déšť trochu narušil příjemnou atmosféru zábavy.

               Výstavy na obecním úřadě se kromě ředitele Státního okresního archivu v
               Přemyšlení Mgr. Romana Kolka zúčastnili také:
               Mgr. Hana Závorková – ředitelka Oblastního muzea Praha-východ v Brandýse
               n/L – Staré Boleslavi
               PhDr. Karin Pátrová, Ph.D. – historička Oblastního muzea Praha-východ v
               Brandýse n/L – Staré Boleslavi
               Věra Richtrmocová – starostka obce Kojetice
               Jaroslav Kučera – kronikář obce Kojetice, který zapůjčil podklady pro výstavu
               týkající se obce Kojetice (škola, nádraží, pošta, kostel a hřbitov) a pomohl 
               s jejich výběrem 
               Všichni účastníci výstavy ji hodnotili kladně a vyslovovali uznání.
               Kladné hodnocení výstavy bylo možné vyčíst i ze zápisů do  pamětní knihy
               výstavy. 
               Přílohy: D13/2013 plakát s celodenním programem oslav 31.8.2013
                             D14/2013 fotokopie první písemné zmínky o obci z r. 1253
                             P1/2013 button (placka) k výročí se špendlíkem 
                             P2/2013 button (placka) k výročí s magnetem
                             P3/2013 kalendář s fotografiemi obce na r. 2014 vydaný obcí 
             
Koncem září se  Mgr. Šárka Medová  rozhodla odejít z funkce ředitelky MŠ Předboj
              a k datu 30.11.2013 ukončit i své působení v MŠ Předboj.  

25.9. - na zasedání ZO Předboj  bylo navrženo a schváleno zřízení pětičlenného
           školského výboru. Více viz „Školství“ str. 55.

27.9. -  bylo vyhlášeno výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ Předboj 
            s předpokládaným nástupem do funkce 1.12.2013. 
            Termín pro podání přihlášek:  21.10. do 19.00 hod. do podatelny OÚ.
.
18.10. - byla jmenována konkursní komise pro výběrové řízení na funkci
             ředitele/ředitelky Mateřské školy Předboj:

1. Ing. Karel Kodiš – starosta, předseda komise
2. Marie Bíbrová – člen zastupitelstva
3. Mgr. Eva Vondrašová Kreisingerová – za Krajský úřad Středočeského 

kraje, odbor školství
4. Mgr. Ladislava Halvová – za Českou školní inspekci 
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5. Milada Flíčková – ředitelka MŠ Harmonie Neratovice – jako odborník v 
oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a 
typu příslušné školy nebo školského zařízení.

6. Bc. Simona Schejbalová Říhová – za pedagogické pracovníky Mateřské 
školy Předboj.

               Funkcí tajemnice konkursní komise byla pověřena Michaela Langová,
               zaměstnankyně obce Předboj.

1.12. - nastoupila do MŠ Předboj nová ředitelka Ing. Kateřina Beránková, která byla
           vybrána ve výběrovém řízení. Více viz „Školství“  str. 55

Veřejná zasedání zastupitelstva obce 

V roce 2013 se konalo celkem 8 veřejných zasedání zastupitelstva obce:
Zasedání OZ č. Datum konání Příloha č. 

15 14.1.2013 D1/2013

16 4.2.2013 D2/2013

17 25.3.2013 D3/2013

18 27.5.2013 D4/2013

19 19.6.2013 D5/2013

20 25.9.2013 D6/2013

21 4.12.2013 D7/2013

22 19.12.2013 D8/2013

Ze všech zasedání byly pořízeny zvukově-obrazové záznamy. Zvukové záznamy byly 
umístěny na obecním webu společně se zápisy ze zasedání.

Poplatky
Poplatky pro rok 2013 byly stanoveny takto:

Svoz komunálního odpadu:     1x za týden ……. 1800, Kč   (nádoba o objemu 120 l)
                                                  1x za 14 dní …… 1350,- Kč  (nádoba o objemu 120 l)
                                                  Oproti roku 2012 nedošlo k  navýšení cen.                        
                                       
Od 1.1.2013 byla nově zavedena možnost pro osamělé osoby, jejichž jediným příjmem 
je starobní a/nebo invalidní důchod, případně jiná dávka sociální podpory, používat 
sběrnou nádobu na odpad o objemu 80 l za roční poplatek 1100,- Kč.        .

Bioodpad:  svoz 1x za 14 dní, každé druhé pondělí
                   Nádoba 120 l – 486,- Kč/svozové období
                   Nádoba 240 l – 737,- Kč/svozové období 
Ceny se rozumějí včetně DPH a zahrnují pronájem nádoby, svoz odpadu a využití na 
kompostárně. Svozové období je doba od 1.4. do 30.11.
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Poplatek za psa:      Kč 200,-/rok za každého psa 

Platba za likvidaci odpadních vod:  40,- Kč/m3 vč. DPH, t.zn. 1400,- Kč/osoba/rok
                                                           (tj. 40,- Kč/m3 x zákonem stanovené směrné č. 
                                                            35 l na osobu/rok).

Od 1.1.2013 začal platit nový způsob výpočtu poplatků za kanalizaci. Každá domácnost 
měla za povinnost uhradit do 15.12.2012 polovinu částky stanovené pro osobu/rok, tj. 
700,- Kč k pokrytí nákladů za 1. pololetí r. 2013 s tím, že v lednu 2014 bude provedeno 
vyúčtování  platby za kanalizaci  podle skutečné spotřeby vody v r.  2013 na základě 
podkladů od dodavatele  vody společnosti  Veolie.  Domácnosti,  které používají  pouze 
vodu  z  veřejného  vodovodu,  měly  možnost  ušetřit  za  kanalizaci  v  případě,  že 
spotřebovaly  méně  vody  na  osobu,  než  je  tzv.  směrné  číslo  -  35  l/osoba/rok. 
Domácnosti,  které  používají  současně  vodu z  veřejného vodovodu i  vodu  z  vlastní 
studny, zaplatily za druhé pololetí roku stejnou částku jako za první pololetí, tj. 700,- Kč 
(celkem 1.400,- Kč/osoba/rok).

Vodné:     Kč/m3   43,90 bez DPH      Kč/m3   50,49 vč. 15 % DPH
          (= ceny platné od 1.1. do 31.12.2013)
                          

Poplatky  za  popelnice  a  za  psy  byly  vybírány  na  OÚ  od  2.1.2013.  Při  zaplacení 
poplatku za popelnice dostali občané barevné nálepky na popelnice. Do 31.1. vyvážela 
firma A.S.A., s.r.o. popelnice se starými nálepkami. 

Požární ochrana:  V  platnosti zůstala v r. 2013 smlouva s Jednotkou dobrovolných
                                hasičů města  Neratovice. Celkové náklady obce za požární ochranu
                                činily  20.000,- Kč.
                                                  

Vybavenost obce 

Vodovod
Provozovatelem vodovodu jsou Středočeské vodárny Kladno–Mělník a.s.,  člen skupiny 
Veolia voda, která  vlastní od r. 2009 také celý vodovodní řad obce.  
Voda  do  obce  Předboj  je  dodávána  ze  skupinového  vodovodu  KSKM  (vodovody 
Kladno-Slaný-Kralupy-Mělník)  Mělnická  Vrutice,  kde  se  nacházejí  vysoce  kvalitní 
podzemní zdroje. 
Tvrdost vody v r. 2013:  3,6 mmol/l
Zdroj: www.svas.cz

Kanalizace
Vlastníkem ČOV a tlakové splaškové kanalizace  je obec Předboj, která je od 1.6.2012 
také provozovatelem kanalizace a ČOV. 
V r. 2007 byla z důvodu nárůstu počtu obyvatel rozšířena kapacita ČOV z původních 
400 EO o dalších 600 EO na celkem 1000 EO. Poté byla ČOV jako celek uvedena 
do  zkušebního  provozu.  V  březnu  r.  2013  byla  ČOV zkolaudována  a  uvedena  do 
trvalého  provozu s vymezením účelu  dokončeného vodního díla:  čištění  a  likvidace 
odpadních vod z obce Předboj.

http://www.svas.cz/


16 

Kapacita  ČOV  a  technologie  v ní  používané  však  byly  už  v době  kolaudace  opět 
nevyhovující (druhá fáze ČOV pro 600 EO vlastně nikdy nefungovala na 100 %), proto 
bylo  bezpodmínečně  nutné  ČOV  pracující  na  hraně  únosnosti  rekonstruovat 
a intenzifikovat. V říjnu 2013 bylo proto Městským úřadem v Brandýse nad Labem-
Staré  Boleslavi,  odborem  životního  prostředí,  vydáno  rozhodnutí  o  povolení  další 
rekonstrukce a intenzifikace obecní čistírny odpadních vod na 1600 EO a byl stanoven 
termín dokončení stavby do 31.12.2015.

Likvidace odpadů

Komunální odpad
Sběr domovního odpadu prováděla, tak jako v minulých letech, firma A.S.A. spol. s r.o. 
Jako obvykle bylo možné zvolit si  četnost vyvážení, avšak došlo k několika změnám.
Byla  zrušena  možnost  objednat  si  vyvážení  popelnice  1x  za  měsíc  a  jednorázové 
vyvážení pro osoby zdržující se v obci pouze sezónně. V r. 2013 byly možné pouze tyto 
možnosti:
1/ sběrná nádoba o objemu 120 l – 1x za týden
2/ sběrná nádoba o objemu 120 l – 1x za 14 dní
nově:
3/ sběrná nádoba o objemu 80 l – 1x za týden pro osamělé osoby se starobním nebo
     invalidním důchodem popř. osoby pobírající jiné dávky sociální podpory. 

V roce 2013 došlo také ke změně v systému placení za odvoz komunálního odpadu. 
Zatímco dříve se platilo na základě smluv mezi občany a obcí, bude se napříště platit 
formou  poplatku,  který  bude  stanovován  vyhláškou  zastupitelstva  obce.  Ke  všem 
změnám došlo na základě doporučení dozorového orgánu (Ministerstva vnitra).

Barvy nálepek na popelnice:
Modrá barva - svoz 1x týdně
Zelená barva - svoz 1x za 14 dní

Svoz  komunálního  odpadu  se  uskutečňuje  pravidelně  každé  úterý,  většinou 
v odpoledních nebo večerních hodinách. 
Příl. D72/2013 – vzory nálepek na popelnice

Bioodpad
Svozové období: 1.4. - 30.11.2013, každé druhé pondělí, tj. 1x za 14 dní
K odběru této služby bylo v r. 2013 přihlášeno celkem 78 uživatelů.
Nádoba 240 l – 54 uživatelů  (celkem 56 nádob – 2 uživatelé měli 2 nádoby)
Nádoba 120 l – 24 uživatelů 

Kontejnery na tříděný odpad
Stanoviště kontejnerů jsou na 5 místech v obci, v ulicích:

Pod Hřištěm – 3x plast, 3x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x nápojové kartony 
Ke Tvrzi – 2x plast, 1x papír, 1x  bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x nápojové kartony
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Zvonková – 2x plast, 1x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x nápojové kartony
Východní Stráň – 2x plast, 1x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x nápojové kartony

Nově bylo začátkem roku zřízeno nové stanoviště  pro kontejnery na tříděný odpad v 
ulici Čenkovská – 2x plast, 1x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x nápojové kartony
Nově  byly  též  20.4.  instalovány na  stanoviště  Pod  Hřištěm,  Ke  Tvrzi  a  Zvonková 
kontejnery na použitý textil. Tuto službu nabídla obci rovněž firma A.S.A., s.r.o. 

Velkoobjemový kontejner
byl přistaven celkem 4x. Vždy v pátek a sobotu. V pátek v dopoledních hodinách byl 
kontejner  přistaven  a  po  naplnění  odpoledne  odvezen.  V sobotu  byl  v  dopoledních 
hodinách  opět  přistaven  prázdný  kontejner  a  po  naplnění  kolem  12.  hodiny  opět 
odvezen. 
Termíny přistavení:
29.3. - 30.3.
24.5. - 25.5.
23.8. - 24.8.
25.10 – 26.10.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Termíny příjezdu aut firmy A.S.A., s.r.o. na místo sběru odpadu v ul. Na Vršku:
16.3.2013        8.00 – 8.30 hod. 
12.10.2013      8.00 – 8.30 hod.    

Koše na psí exkrementy
V obci je  9 košů na psí exkrementy.  K původním 8 košům přibyl v lednu  jeden  nový 
v ulici Čenkovská. Svoz a doplnění papírových sáčků se koná 1x za 14 dní. 
V obci bylo v r. 2013 hlášeno celkem 144 psů.

Výsledky třídění odpadu

Obec Předboj je zapojena do projektu Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“. 
V  kategorii  obcí  od  500  do  1999  obyvatel bylo  na  konci  hodnoceného  období 
přihlášeno celkem  388 obcí.  Hodnoceným obdobím je 1 rok,  konkrétně 4.  čtvrtletí 
jednoho roku  až 3. čtvrtletí dalšího roku.
Obec Předboj se v období  4. čtvrtletí 2012 až 3. čtvrtletí 2013 umístila takto:
4. čtvrtletí  2012         12. místo         88,37 bodů
1. čtvrtletí  2013         35. místo         78,39 bodů
2. čtvrtletí  2013         21. místo         86,06 bodů
3. čtvrtletí  2013         22. místo         79,92 bodů

Na  konci hodnoceného období se obec Předboj umístila na 22. místě s  332,74 body.  
Podkladem  pro  hodnocení  jsou  čtvrtletní  výkazy  obcí  podávané  prostřednictvím 
společnosti  EKO-KOM,  a.s.,  která  zajišťuje  ve  spolupráci  s dalšími  společnostmi 
nakládajícími s odpady obcí následnou využitelnost tříděných odpadů.

Osvědčení o úspoře emisí 
V r. 2012 odevzdali občané do kontejnerů na tříděný odpad celkem  36,388 t odpadu. 
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Za přispění ke zlepšení životního prostředí obdržela obec od společnosti EKO-KOM, 
a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“, vystavené 14.6.2013, identifikační č. 00240630. 
Úspora, kterou obec v r. 2012 dosáhla, představuje:
Emise CO2 ekv. :     40,725 t
Úspora energie:       993 816 MJ
Příl.: D81/2013  dopis od EKO-KOM, a.s. z 19.6.2013
         D82/2013  „Osvědčení o úspoře emisí“ v r. 2012

Změna firmy zajišťující odvoz komunálního a separovaného odpadu 

Ke dni 31.12.2013 skončila v obci se svými službami svozová společnost A.S.A., spol. s 
r.o.  a  občané byli  informováni,  že  od  1.1.2014 ji  nahradí  společnost  SITA CZ,  a.s. 
Poslední  svoz komunálního odpadu firmou A.S.A. proběhl  v  plánovaném termínu v 
úterý 31.12. a firma A.S.A. si zároveň odebrala své nádoby. Ještě týž den v odpoledních 
a večerních hodinách dodala firma SITA CZ do domácností nové nádoby s označením 
své  společnosti.  V následujících  dnech  došlo  postupně též  k  výměně kontejnerů  na 
tříděný odpad. 
Důvodem  této  změny  byla  skutečnost,  že  společnost  SITA  CZ  nabídla  obci  v 
poptávkovém řízení výhodnější podmínky než  společnost A.S.A, spol. s r. o. 

Volby

A/ První přímé volby prezidenta ČR

     Byly to první přímé volby prezidenta od vzniku Československé republiky v r. 1918. 
     První kolo voleb bylo stanoveno na 11. a 12. 1.2013, případné druhé kolo voleb bylo
     stanoveno na 25. a 26.1.2013.
 
1. kolo prezidentských voleb 11. a 12.1.2013
Termín byl stanoven takto:

 Pátek 11.1. - od 14.00 do 22.00 hod. 
 Sobota 12.1. - od 8.00 do 14.00 hod. 

Složení okrskové volební komise v Předboji:
Předseda:           Alan Sonntag
Místopředseda:  Jitka Paděrová 
Členové:            Jana Šandarová 
                           Magdaléna Čermáková 
                           Jiří Vávra  ml.
Zapisovatelka:   Ivana Stejskalová 

Do voleb se přihlásilo celkem 11 kandidátů. Kandidáti nominovaní politickými stranami 
museli  doložit  svou  kandidaturu  podpisy  nejméně  20  poslanců  nebo  10  senátorů, 
zatímco  nezávislí  kandidáti  museli  shromáždit  každý  50.000  podpisů.  Přestože  tuto 
podmínku splnilo všech 11 kandidátů, byli 2 kandidáti po přepočítání podpisů na petici 
vyškrtnuti pro nedostatečný počet podpisů. Těmito kandidáty byli Vladimír Dlouhý a 
Tomio Okamura. 
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Níže je uvedeno zbylých 9 kandidátů s vylosovanými kandidátními čísly:

Volební č. Jméno

1 MUDr. Zuzana Roithová, MBA

2 Ing. Jan Fischer, CSc.

3 Ing. Jana Bobošíková 

4 Taťana Fischerová 

5 MUDr. Přemysl Sobotka

6 Ing. Miloš Zeman 

7 Prof. JUDr. Vladimír Franz

8 Jiří Dienstbier

9 Karel Schwarzenberg

Výsledky 1. kola voleb v Předboji:

Poř. č. Č. kandidáta Jméno kandidáta Počet hlasů %

1. 9 Karel Schwarzenberg 128 38,1

2. 6 Ing. Miloš Zeman 58 17,2

3. 8 Jiří Dientsbier 53 15,8

4. 2 Ing. Jan Fischer, CSc.     43 12,8

5. 4 Taťana Fischerová 19 5,6

6. 7 Prof. JUDr. Vladimír Franz 18 5,4

7. 1 MUDr. Zuzana Roithová, MBA 8 2,4

8. 5 MUDr. Přemysl Sobotka 8 2,4

9. 3 Ing. Jana Bobošíková 1 0,3

Počet zapsaných voličů v obci:     492
Počet vydaných obálek:                335  ze seznamu zapsaných voličů, 2 voličské průkazy
Celkem vydaných obálek:             337
Počet platných hlasů:                    336
Volební účast v obci:                     68,50 %

Celostátní výsledky 1. kola prezidentských voleb 11. a 12.1.2013:
1. Ing. Miloš Zeman            24,21 %    (1,245.848 hlasů)
2. Karel Schwarzenberg     23,40 %     (1,204.195 hlasů) 

Příloha: D15/2013 – soubor hlasovacích lístků

2. kolo prezidentských voleb se konalo 25.-26.1.2013
Složení volební komise bylo stejné jako v 1. kole. 
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Výsledky  2. kola prezidentských voleb v Předboji:
1. Karel Schwarzenberg         204 hlasů     63,75 %
2. Ing. Miloš Zeman               116 hlasů     36,25 % 

Počet zapsaných voličů v obci včetně voličských průkazů:          489
Počet vydaných obálek:                                                                 321      
Počet platných hlasů:                                                                     320
Volební účast v obci:                                                                     65,64  %

Celostátní výsledky 2. kola prezidentských voleb 25. a 26.1.2013:
1. Ing. Miloš Zeman                   54,80 %   (2,717.405 hlasů)
2. Karel Schwarzenberg            45,19 %    (2,241.171 hlasů)  

Prezidentem ČR na další pětileté období se stal Miloš Zeman. Jeho inaugurace se konala 
8.3.2013.
Příloha: D16/2013 - soubor hlasovacích lístků

B/ Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
     republiky

      Předčasné volby se konaly v souvislosti s pádem vlády Petra Nečase. Termín byl
      stanoven na 25. a 26.10.2013. Původně plánovaný termín voleb byl květen 2014.

Volby v obci se konaly v zasedací místnosti OÚ takto:
• Pátek 25.10.2013       14.00 – 22.00 hod. 
• Sobota 26.10.2013       8.00 – 14.00 hod. 

Složení volební komise:
Předsedkyně:     Michaela Langová
Členové:            Marie Bíbrová  (delegovaná stranou TOP 09)
                          Jiří Vávra ml. (delegován stranou LEV 21 – Národní socialisté)
                          Jana Šandarová 
                          Jitka Paděrová
Zapisovatelka:   Ivana Stejskalová  

Účast ve volbách:
Bylo zapsáno celkem 534 voličů s právem volit v obci Předboj. Bylo vydáno celkem 7 
voličských průkazů občanům  Předboje, v obci volilo 8 voličů na voličské průkazy z 
jiných obcí. 
Počet zapsaných voličů s právem volit          534
Počet vydaných obálek                                  370
Počet odevzdaných obálek                             370
Počet platných hlasů                                      367
Počet neplatných hlasů                                      3
Volební účast v obci:  69,29 %
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Výsledky hlasování v obci:

Pořadí Číslo
strany

Název strany Počet 
hlasů

%

1. 20 ANO 2011 106 28,96

2. 4 TOP 09 95 25,96

3. 1 ČSSD 47 12,84

4. 21 KSČM 23 6,28

5. 6 ODS 20 5,46

6. 17 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 19 5,19

7. 23 Strana zelených 17 4,64

8. 2 Strana svobodných občanů 11 3,01

9. 11 KDU-ČSL 10 2,73

10. 3 Česká pirátská strana 9 2,46

11. 9 Politické hnutí Změna 3 0,82

12. 10 Strana soukromníků ČR 2 0,55

13. 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 2 0,55

14. 5 HLAVU VZHŮRU – volební blok 1 0,27

15. 13 Suverenita – Strana zdravého rozumu 1 0,27

Celostátní výsledky:
1. ČSSD                 20,45 %
2. ANO 2011         18,65 %
3. KSČM               14,91 %
4. TOP 09              11,99 %
5. ODS                    7,72 %
6. Úsvit                   6,88 % 
7. KDU-ČSL           6,78 %

Volební účast:  59,48 %

Výsledky hlasování ve Středočeském kraji:
1. ČSSD                        18.44 %
2. ANO 2011                 20,07 %
3. TOP 09                      14,64 %
4. KSČM                       14,41 %
5. ODS                            8,85 %
6. Úsvit                           6,32 %
7. KDU-ČSL                   4,05 %

Volební účast:  61,47 %

Výsledky hlasování v okrese Praha-východ:
1. ANO 2011                       21,44 %
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2. TOP 09                            20,80 %
3. ČSSD                              13,25 %
4. ODS                                11,12 %
5. KSČM                               9,67 %
6. Úsvit                                  5,05 %
7. KDU-ČSL                          4,41 %

Volební účast:  65,95 %
Příloha: D17/2013 – soubor hlasovacích lístků

Schválený rozpočet obce na rok 2013

Příjmy :  14,091.530,- Kč            
Výdaje : 14,091.530,- Kč            
(příl. D18/2013 rozpočet 2013 a D19/2013 rozpočtový výhled 2012-2015)

Plnění rozpočtu roku 2013

Příjmy:                                    Schválený rozpočet             Plnění 
Daňové příjmy                              5,305.830,00               6,994.250,00
Nedaňové příjmy                          1,485.200,00                  912.250,00
Kapitálové příjmy                            760.000,00                  948.270,00
Přijaté dotace                                      40.500,00                 191.870,00
Příjmy celkem                              7,591.530,00              9,046.640,00

Výdaje:       
Běžné výdaje                                  6,298.140,00              6,695.260,00 
Kapitálové výdaje                           7,793.390,00                 953.960,00
Výdaje celkem                             14,091.530,00              7.649.220,00

Saldo příjmy-výdaje                   - 6,500.000,00              1,397.420,00
Prostředky z minulých let            6,500.000,00             -1,397.420,00
Financování celkem                   + 6,500.000,00            - 1,397.420,00

Vysvětlení k jednotlivým položkám plnění rozpočtu viz příloha č. D20/2013 (Závěrečný 
účet obce Předboj za rok 2013).  
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Různé:  

6.3. - v rámci měsíce knihy a čtenářů se konalo v zasedací místnosti OÚ malé posezení
         nad  knihou pro dospělé čtenáře a příznivce obecní knihovny s vyhodnocením
         nejlepších dospělých čtenářů knihovny v r. 2012. Více viz „Obecní knihovna“
         str. 52.
         Příl. D21/2013 – pozvánka 

5.4. - konalo se 3. čtení v knihovně pro děti. Tentokrát se jednalo o „Podvečerní čtení
         s  Andersenem“ s vyhodnocením nejlepšího dětského čtenáře knihovny v r. 2012.
         Více viz „Obecní knihovna“  str. 52.
         Příl. D22/2013 – pozvánka 

13.4. - v zasedací místnosti OÚ se konal jarně-letní bazárek dětského oblečení. Část
           neprodaných věcí věnovaly maminky Dětskému centru při Thomayerově
           nemocnici v Praze-Krči.
           Příl. D28/2013 – plakátek  

20.4. - v ulici Na Vršku se prodávala kuřata z Drůbežárny Hořešovice. Jednalo se
           o pravidelný rozvoz, na základě telefonických objednávek. 
           Cena: 115 – 140,- Kč/ks 
           Krmnou směs pro kuřata nedovezli, přestože byla v nabídce a většina zájemců 
           o kuřata ji měla objednanou. Měla stát 145,- Kč/10kg.

6.5. - v rámci pravidelného setkání seniorů v kavárně Yard Resortu byl promítnut film
         Vrásky z lásky s Jiřinou Bohdalovou a Radkem Brzobohatým v hl. rolích. Opět 
         za symbolickou cenu 20,- Kč. V ceně bylo zahrnuto občerstvení (káva/čaj +
         zákusek/chlebíček)
         Příl. D23/2013 – pozvánka
                 D24/2013 – nabídka občerstvení kavárny  
                
26.5. - měl se konat 6. Předbojský blešák, avšak počasí se nevyvedlo. Od rána pršelo
           a bylo velmi chladno. Nepřišli proto prodávající ani kupující a blešák se nekonal.
          
26.5. - v Yard Resortu se konal dětský den „s příchutí Bavorska“. Kvůli nepříznivému
           počasí musela být většina soutěží přesunuta do vnitřních prostor statku. Viz též
           „Aktivity na statku“  str. 49.
           Příl. D25/2013 - plakát

28.5. - u obecního úřadu se konalo od 19 hodin povinné očkování psů, koček a jiných
           doma chovaných masožravých zvířat proti vzteklině.

28.6. - v ulici Pod Hřištěm při vjezdu do obytné zóny a tentokrát i na křižovatce ulic
           Kojetická a Nová se již tradičně konala akce „Bezpečně v naší obytné zóně“,
           při které děti zastavovaly řidiče a ptaly se jakou  rychlostí se jezdí v obytné zóně.
           Správné odpovědi odměňovaly jablkem, špatné kyselým citronem. Akce se
           zúčastnili také strážníci obecní policie, kteří předvedli dětem měření rychlosti a
           nechali dětem prohlédnout policejní automobil a motocykl.
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15.9. - na víceúčelovém hřišti se konal 6. Předbojský blešák.
           Příl. D26/2013 - plakátek 

16.9. - obecní úřad pořádal zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech.  Za autobus
           se platilo 100,- Kč/os.
           Vstupné na výstavu:  dospělí   90,- Kč
                                              děti, studenti a důchodci  70,- Kč

            Přestože počasí bylo poněkud deštivé, zájezd se vydařil a účastníci byli
            spokojeni.
            Příl. D27/2013 – pozvánka + vstupenka 

23.9. - v zasedací místnosti OÚ se uskutečnilo setkání dospělých čtenářů a příznivců
           obecní knihovny s novými knihami a možností prohlédnout si stále probíhající
           výstavu k 760.  výročí obce.
           Viz též „Obecní knihovna“  str. 53.
           Příl. D34/2013 – pozvánka 

12.10. - v zasedací místnosti obecního úřadu se konal podzimně-zimní bazárek
             dětského oblečení. Část neprodaných věcí věnovaly maminky opět Dětskému
             centru při Thomayerově nemocnici v Praze-Krči.
             Příl. D29/2013 - plakátek

14.10. - v ulici Kojetické byl otevřen nový obchod „sekáč“. Firma VEDOMI s.r.o. 
              nabízí dámské, pánské i dětské oblečení a hračky z druhé ruky za příznivé
              ceny.                                                  
              Příl. D30/2013 – leták 

11.11. - konalo se podzimní setkání seniorů v kavárně Yard Resortu s promítáním filmu
             „Babovřesky“ režiséra Zdeňka Trošky. 
             Cena 20,- Kč včetně malého občerstvení.  
             Příl. D31/2013 – pozvánka 

6.12. - v zasedací místnosti OÚ se konalo 4. podvečerní čtení pro dětské čtenáře
           místní knihovny i ostatní děti, tentokrát „předvánoční“. Více viz „Obecní
           knihovna“  str. 53.
           Příl. D32/2013 – pozvánka 
 
16.12. - Předbojské pečení – soutěž o nejúžasnější vánoční cukroví.
             Akce se konala při příležitosti malého vánočního posezení seniorů, čtenářů 
             a  příznivců knihovny. Každý, kdo se přihlásil do soutěže, musel přinést 10
             kousků jednoho druhu vánočního cukroví, přičemž 5 kousků bylo určeno 
             k posouzení porotě složené z přítomných seniorů a 5 kousků sloužilo jako
             občerstvení pro přítomné. Více viz  „Obecní knihovna“  str. 53.
             Příl. D33/2013 – pozvánka 
       



25 

Pošta a telefon

Adresa pošty příslušné pro obec Předboj:  Lipová 75, Kojetice u Prahy. 
PSČ  250 72
Otvírací doba v r. 2013
Po:   08:00 - 11:00,   14:00 – 16:00       
Út:   08:00 - 11:00,    14:00 - 16:00
St:    08:00 - 11:00,   14:00 - 17:00
Čt:    08:00 - 11:00,   14:00 - 16:00
Pá:    08:00 - 11:00,   14:00 – 16:00

Poštovní zásilky po Předboji rozvážejí dvě poštovní doručovatelky modrým autem se 
žlutým znakem České pošty.

Telefonní čísla pevných linek v Předboji začínají č. 315.

V ulici Na Vršku je telefonní automat společnosti Telefónica O2 a poštovní schránka 
České pošty. 

Denní tisk
Denní  tisk  a  časopisy je  možno  zakoupit  v  místním obchodě  se  smíšeným zbožím 
„Potraviny Předboj“ nebo je možné využít předplatného novin a časopisů.
Předplacený denní tisk zajišťuje a do schránek předplatitelů doručuje Česká pošta. 

Internet 
Asi většina  uživatelů v obci využívá připojení přes O2, ať již společně  s pevnou linkou 
nebo samostatně. Připojení k internetu nabízejí také různé firmy a je možné připojit se 
též  přes   mobilní  operátory.  Obecní  úřad  Předboj  používá  připojení  od  společnosti 
Brouzdal s.r.o. (včetně pevné linky).

Služby

 Kadeřnictví 
Provozuje Jana Kršmaru. Kadeřnictví je určeno pro ženy, muže i děti.

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

 Pedikúra a masáže
Provádí  paní  Radka  Svítková  z  Kralup  n.  Vltavou.  Přijíždí  do  Předboje 
pravidelně  1x  za  měsíc,   vždy v  úterý.  Na pedikúru  a  masáže  je  možné  se 
objednat  na  OÚ  osobně,  telefonicky  nebo  e-mailem.  K  těmto  službám  je 
využívána  zasedací  místnost  OÚ.  V  r.  2013  se  konala  pedikúra  v  těchto 
termínech:   

            8.1., 5.2., 5.3., 2.4., 30.4., 21.5., 11.6., 2.7., 23.7., 10.9., 8.10., 5.11. a 10.12.
                

 Pojízdná prodejna „Mléko z farmy“
Přijíždí  každou  sobotu  v  8.00  hod.  V  ulici  Na  Vršku  nabízí  různé  mléčné 
výrobky, jako: mléko, jogurty, sýry, tvaroh apod. 
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 OÚ nabízel v r. 2013 základní údržbu soukromých pozemků spočívající v 
sekání trávy za 1,50 Kč/m2 těm majitelům pozemků, kteří z nějakých důvodů 
nemohli zajistit sekání trávy sami a splnit tak svoji zákonnou povinnost. 

 Prodej a rozvoz masa až do domu
Zajišťuje pan Petr Mašek, obyvatel Předboje. Občané jsou pravidelně 
informováni o aktuální nabídce a cenách.  
Příl. D35/2013 a D36/2013 – ceníky 

 Kominické služby
Na obecních webových stránkách jsou  uvedeny kontakty na dvě kominické 
firmy, které kromě vymetání komínů provádějí také kontrolu spalinových cest, 
která musí být dle nařízení vlády z ledna  2011 prováděna jedenkrát ročně:

            1/ Vladislav Mařík, Líbeznice, Pakoměřická 77
            2/ TTBaran – kominictví, Železný Brod, Příčná  333 

            Své služby nabízel v r. 2013 také kominík p. Vrabec, který přijel do obce 21.2. a
            prováděl údržbu komínů za cenu 500,- Kč za jeden komín.

            Další firmou, která provádí od r. 2012 pravidelné čištění komínů a kontrolu
            spalinových cest v obci je firma KROS, spol. s r.o. z Kralup n. Vltavou. Služba
            je  zajišťována na základě hromadné objednávky obce. Občané se přihlašují na
            obecním  úřadě a obecnímu úřadu zasílá firma KROS potvrzení o kontrole pro 
            jednotlivé nemovitosti. 
            Příl. D37/2013 – informace o termínu kontroly, čištění komínů a cenách

 Eismann – přímý prodej mražených jídel a zmrzliny. Jedná se o  firmu Family 
Frost, která se od ledna 2013 stala v České republice společností Eismann. 
Auto firmy „Eismann“  přijíždí do obce každých 14 dní v pátek.
Příl. D38/2013 – nabídka výrobků z prosince 2013  

Příslušnost ke kostelu: 
Kostel sv. Víta v Kojeticích je součástí Římskokatolické farnosti Neratovice, ke které 
kromě Neratovic a Kojetic patří též obce  Libiš, Obříství, Chlumín, Zálezlice, Hostín u 
Vojkovic, Vojkovice, Předboj a Zlonín.  V září r. 2012 došlo k výměně farářů. Místo P. 
Benedikta  Hudemy byl  jmenován nový farář,  administrátor  Mgr.  Peter Kováč,  který 
bydlí a pracuje na  faře v Kojeticích. 

Pravidelné bohoslužby v kostele v Kojeticích se konají obvykle 1x týdně. 

Pohřebnictví
Spádový hřbitov:  Kojetice 
Občané Předboje zde měli v r. 2013 pronajato 44 hrobových míst.
Příspěvek  obce Předboj  obci Kojetice na opravu a údržbu veřejného pohřebiště v roce 
2013 byl vyčíslen na 10.120,- Kč, tzn. 230,- Kč na jedno hrobové místo.
Celkový počet smluvních hrobových míst na hřbitově v Kojeticích v r. 2013 je 364.
Někteří občané mají pronajata hrobová místa na hřbitově v Líbeznicích. 
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Vzhled obce 

Nová výstavba

Nová výstavba v obci pokračovala i v r. 2013. 
V lokalitě Pod Kapličkou byl postaven 1 nový dům a reklamní tabule stále nabízejí 
parcely k prodeji. 
 
Lokalita Východní Stráň: pokračovaly práce na rozestavěných domech.  

Lokalita U Prutníku:   zde přibylo několik nových domů. 

Lokalita  Západní  Stráň  (Nová  Čtvrť–Central  Group):  V  této  lokalitě  se  staví 
nejvíce. Podle webových stránek fy Central Group zbývá k prodeji ještě 17 stavebních 
parcel. 

Lokalita Jižní Stráň: 
Rezidenční  soubor,  který je součástí  volnočasového areálu Yard Resort.  První  domy 
byly dokončeny v r. 2012 a je rozestavěno několik dalších domů.

V r. 2013 bylo v obci přiděleno celkem 21 čísel popisných – poslední čp. je 336. 

Obchod
V obci  je  obchod s  označením „Potraviny Předboj“.  Obchod je  v  budově obecního 
úřadu  v  ulici  Hlavní  č.  18.   Prodávají  se  zde  potraviny a  smíšené  zboží.  Prodejní 
prostory jsou majetkem obce, která je pronajímá za 1.000,- Kč/měs.  plus energie. 

Od září 2008 je nájemcem obchodu paní Luyen Thi Thu, ale původní smlouva byla 
upravena dodatkem č. 2 z 19.12.2012. V současné době pracuje v obchodě vietnamský 
občan Quoc Dat Tran. 

Otvírací hodiny obchodu:
Po až pá   7.00 - 18.00 hod.
So a Ne    8.00 - 14.00 hod.

Ceny některých základních potravin v r. 2013:
Chleba                       29,90 Kč/ks     
Housky a rohlíky         2,50 Kč/ks 
Rohlíky vícezrnné       4,90 Kč/ks
Koblihy                        7,90 Kč/ks
Koláče                          6,90 Kč/ks

Pohostinská  zařízení
V obci jsou  dvě pohostinská zařízení. Restaurace U Svobodů a restaurace  Na Hřišti.
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1/ Restaurace U Svobodů
    ul. Ke Tvrzi 4
Majitelé: Tomáš a Jana Svobodovi
Provozovatel: Firma LP Milk s.r.o., která restauraci dále pronajímá. 
Provozovatel v r. 2013:  Aleš Bleha
Otvírací hodiny:  Po     11.00 – 22.00 hod. 
                            Út     11.00 – 22.00 hod. 
                            St      11.00 – 22.00 hod. 
                            Čt      11.00 – 22.00 hod.
                            Pá      11.00 – 23.00 hod. 
                            So      11.00 – 23.00 hod. 
                            Ne      11.00 – 20.00 hod. 

Ceny piva, několika nealkoholických nápojů a kávy v r. 2013:
Pivo
Gambrinus 10°                             0,5 l  -  22,- Kč
                                                      0,3 l  -  15,- Kč
Velkopopovický Kozel 11°           0,5 l  -  22,- Kč
                                                      0,3 l  -  15,- Kč   
Radegast Birell (nealk.pivo)         0,5 l  -  25,- Kč
Plzeňský Prazdroj (lahev)             0,5 l  -  30,- Kč    

Nealko     
Rajec – voda perlivá, neperlivá   0,33 l  -  15,- Kč
Kofola točená                               0,4 l   -  20,- Kč
RC cola                                         0,33 l -  25,- Kč
Džusy                                            0,2 l   -  22,- Kč
Voda z kohoutku                           zdarma 

Teplé nápoje
Espresso, Vídeňská káva                       30,- Kč
Turecká káva, instantní káva                 20,- Kč
Čaj                                                         15,- Kč
Grog                                                      30,- Kč

Lihoviny, destiláty
Rum tuzemský, zelená              0,04 l  -  20,- Kč    
Vodka Finská, Fernet stock       0,04 l  - 30,- Kč                 
Jägermeister, Gin                      0,04 l  -  45,- Kč

V restauraci se vaří obědy i večeře. V letních měsících je možné posedět na zahrádce 
pod slunečníky.  Jsou zde často pořádány svatební  hostiny a  různé rodinné i  firemní 
oslavy. Konají se zda i taneční zábavy a jiné akce.  
Příl. D43/2013 – vzorový jídelní lístek – nabídka denního menu

Akce pořádané restaurací v roce 2013:

14.-17.2. - Nabídka Valentýnského menu vždy od 15.00 hod. 
                  Příl. D39/2013 - pozvánka
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22.3. - Taneční zábava – kapela „DUO KARYNA“ - vstupné 70,- Kč
            Příl. D40/2013 – plakát

30.4. - Majáles – Čarodějnice 2013
           Open-air-zábava u rybníka. Od 18.00 hod. pro děti s opékáním buřtů, od 20.00
           hod. zábava pro „pokročilé“ - light-laser-live show 
           Příl. D41/2013 - plakát

1.11. - Halloween párty „U Svobodů“
           Hudba 90. let, české hity, pop&rock – DJ Cach se světelnými efekty.
           Odměna za nejlepší mrtvolnou masku. 
           Příl. D42/2013 - plakát
             
31.12. -  Silvestr pod kloboukem U Svobodů s kapelou KARYNA
              Vstupné 450,- Kč (cena zahrnovala raut, půlnoční přípitek a čočkovou polévku) 
              Soutěž o věcnou cenu za nejhezčí a nejkreativnější klobouk  
              Příl. D44/2013 - plakát
   
       
2/ Restaurace Na Hřišti
    ul. Kojetická 116 
Majitel:  TJ Sokol Předboj
Po nástupu nového nájemce p. Zdislava Ciolka v r. 2012 je restaurace prezentována také 
jako   Pizzerie Na Hřišti Předboj  a nabízí širokou škálu různých druhů pizzy.  Pizzu je 
možné objednat si i s dovozem do domu. 
Kromě toho nabízí restaurace také polední menu. Na výběr byly v r. 2013 vždy 4 jídla 
za ceny kolem 70,- Kč. Jedno z jídel byla vždy pizza. 
Pro důchodce se v čase od 10.30 do 11.00 hod. vydávaly obědy za 50,- Kč. Oběd bylo 
možné sníst v restauraci nebo odnést domů. 
V nabídce  pizzerie  je  také  obvyklý  sortiment  minutkových jídel,  bezmasých jídel  a 
různých chuťovek k pivu.
Restaurace nabízí dovoz nejen pizzy, ale i ostatních jídel až do domu.
Kromě jídla  nabízí  také dovoz různých alko i  nealko nápojů,  piva v PET lahvích a 
cigaret. 

V restauraci se čepuje pivo Holba 11° (světlé a polotmavé) a Gambrinus 10°. K dostání 
je zde také nealkoholické lahvové pivo Radegast Birel.

Otvírací hodiny:
Po – pá        11.00 – 21.30 hod. 
So                12.00 – 21.30 hod.
Ne                15.00 – 21.30 hod. 
Od pondělí do soboty se v restauraci vaří, v neděli je kuchyň zavřená.
V restauraci se od 20. května do září nevařilo vůbec, kvůli nepřítomnosti kuchaře. 
Vařit se začalo opět od 1. října a do domácností byl doručen letáček s akční nabídkou 
na říjen. Každý den byl nabízen ve slevě jeden druh pizzy. Stejná akce se konala i v 
listopadu. Letáček s listopadovou nabídkou byl opět doručen do všech domácností.
V restauraci je možné platit též stravenkami Ticket a Gastro. 
Příl. D47/2013 a D48/2013 – Akční nabídka pizzerie na říjen a listopad 2013
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Akce pořádané restaurací v roce 2013:

30.4. - Pálení čarodějnic – od 17.00 hod. opékání buřtů, hudba, zapálení velké hranice
           Příl. D49/2013 – plakát
 
13.7. - $  WANTED  $  - sobotní open-air-zábava, prázdninová hudební a beatová noc
           Příl. D50/2013 – plakát

21.9. - DISCO na hřišti – 80. - 90. léta / DJ OLDÝS
           Příl. D51/2013 – plakát

5.10. - DISCO – Předbojská fotbalová jízda

12.10. - Nohejbalový turnaj mužstev složených ze 3 hráčů  od 10.00 hod. na hřišti
             Startovné 150,- Kč/tým
             Příl. D52/2013 - plakát

25.10. - Pingpongový turnaj
 
22.11. - Pingpongový turnaj

29.11. - Turnaj ve stolním hokeji

12.12. - Mladí lidé pocházející z Předboje uspořádali v pořadí již třetí setkání v
             restauraci Na Hřišti. Jedná se převážně o lidi narozené v šedesátých,
             sedmdesátých a  osmdesátých letech min.stol., kteří žijí v současné době stále
             ještě v Předboji nebo v blízkém okolí. Své setkání nazývají „Sraz rodáků“.

Přírodní poměry

Počasí v roce 2013

Hodnoty uvedené v tabulkách byly převzaty z webových stránek www.meteokojetice.cz 
a jsou výsledkem měření  amatérské meteostanice v sousedních Kojeticích. Záznamy 
byly  pořízeny  na  přístroji  značky  Davis  Vantage  Pro2  od  americké  firmy  Davis 
instruments.  Meteostanice  je  umístěna  192  m  n.m.  a  provozovatelem  je  Stanislav 
Vorlíček. Čidlo teploty a vlhkosti je umístěno 2 m nad zemí a anemometr (měří směr a 
rychlost větru) je umístěn cca 10 m nad zemí.  

Leden – začátek roku byl neobyčejně teplý s teplotami nad nulou, dokonce téměř bez 
ranních mrazíků. Teplé počasí vydrželo až do 10. ledna. 
11.1. se mírně ochladilo a ranní teploty začaly postupně klesat. Během několika málo 
dní klesly až téměř k -10 °C. 
14.1. napadlo několik centimetrů sněhu. Ranní teploty se pohybovaly mezi -3 až -8 °C.

http://www.meteokojetice.ic.cz/
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17.1. večer začal opět padat sníh. Do rána napadlo dalších asi 7 cm sněhu a stále mrzlo. 
Na celém území republiky byly kalamity, které působily problémy v dopravě. 
V posledním lednovém týdnu přišlo prudké oteplení. Pršelo a teploty vystoupaly až k 
10 °C. Meteorologové upozorňovali na nedostatek slunečního svitu. Bylo ho nejméně za 
posledních 90 let, tj. od začátku měření v Klementinu. Zatímco dlouhodobé statistiky 
uvádějí průměrnou délku slunečního svitu v lednu kolem  50 hod., v r. 2013 to bylo v 
průměru pouze kolem 15 hod. na celém území ČR. Meteorologická stanice v Kojeticích 
naměřila v lednu pouhých 9,5 hod. slunečního svitu.

Průměry a maxima v měsíci  lednu 2013:
Průměrná teplota -1,2 °C

Srážky za měsíc 40,4 mm

Maximální teplota 12,4 °C 30.1.    15.56 hod. 

Minimální teplota -16  °C 26.1.     8.17 hod. 

Průměrná denní maximální teplota 0,4  °C

Průměrná denní minimální teplota -4,0 °C 

Sluneční svit za měsíc 9,5 hod.

Únor – i začátek února byl poměrně teplý s ranními teplotami  jen mírně pod nulou.  
Přes den bylo mírně nad nulou a nebo mírný mráz. Několikrát během února napadl sníh. 
Většinou dlouho nevydržel a brzy opět roztál. Nejvíce sněhu napadlo ve dnech 22. až 
24.2.  Sníh padal na celém území ČR a na mnoha místech způsobil kalamitní situaci. V 
Předboji ho napadlo kolem 20 cm. V dalších dnech sníh postupně roztál, neboť teploty 
se pohybovaly mírně nad nulou. 
Opakovala se situace se slunečním svitem, kterého bylo naměřeno v Kojeticích pouhých 
22,4 hod. za celý únor, zatímco republikový průměr na únor  je okolo 70 hodin. 

Průměry a maxima v měsíci únoru 2013:
Průměrná teplota -0,6 °C

Srážky za měsíc 41,2 mm

Maximální teplota 8,3 °C 5.2.    13.20 hod. 

Minimální teplota -6,6 °C 22.2.    8.20 hod.

Průměrná denní maximální teplota 2,2 °C

Průměrná denní minimální teplota -2,8 °C

Sluneční svit za měsíc 22,4 hod. 

Březen –  v první dekádě března bylo pár ranních mrazíků, ale denní teploty byly již 
poměrně příjemné a vystoupaly dokonce až k 12 °C. Druhá dekáda začala poměrně 
teplým počasím. Denní teploty dosahovaly několik dní až 12 °C. Poté nastal však velký 
zlom. Přišly opět ranní mrazíky a padal občas i sníh a bylo i náledí. Ranní teploty se 
několikrát přiblížily k -10 °C. V noci z 18.3. na 19.3. napadlo kolem 15 cm sněhu, který 
však  během několika  dní  roztál.  Poté  přišlo  opět  citelné  ochlazení  a  noční  teploty 
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klesaly opět k -10 °C. Chladné počasí vydrželo až do konce března. 

Průměry a maxima v měsíci březnu 2013:
Průměrná teplota -0,4 °C

Srážky za měsíc 18,4 mm

Maximální teplota 12,2 °C 10.3.   15.50 hod.

Minimální teplota -9,6 °C 16.3.       6.39 hod.

Průměrná denní maximální teplota 3,1 °C

Průměrná denní minimální teplota -4,0 °C

Sluneční svit za měsíc 94,3 hod. 

Duben – první polovina dubna byla velmi studená a vypadalo to, že jaro vůbec nepřijde. 
Zlom nastal v polovině dubna, když přišlo několik teplých dnů s teplotami kolem 20 °C. 
V druhé polovině dubna bylo již příjemné jarní počasí a teplota se  několikrát přiblížila 
dokonce ke 30 °C, avšak bylo ještě i pár studenějších dní. 

Průměry a maxima v měsíci dubnu 2013:
Průměrná teplota 9,5 °C

Srážky za měsíc 41,0 mm

Maximální teplota 28,0 °C 26.4.       16.11 hod.

Minimální teplota -6,3 °C   8.4.         6.38 hod. 

Průměrná denní maximální teplota 15,0 °C

Průměrná denní minimální teplota 4,5 °C

Sluneční svit za měsíc 95,8 hod. 

Květen – jak předpovídali meteorologové, byl květen chladnější než obvykle. Obzvláště 
poslední dekáda  měsíce byla nebývale chladná a deštivá. Na horách napadl dokonce 
sníh a teploty klesaly někde k nule i mírně pod nulu.  

Průměry a maxima v měsíci  květnu 2013:
Průměrná teplota 14,1 °C

Srážky za měsíc 105,6  mm

Maximální teplota 25,0 °C 9.5.     17.47 hod. 

Minimální teplota 2,6 °C 24.5.     4.49 hod. 

Průměrná denní maximální teplota 19,3 °C

Průměrná denní minimální teplota 8,9 °C

Sluneční svit za měsíc 105,6 hod.
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Červen – začátkem června pokračovalo chladné a deštivé počasí. V důsledku deštivého 
počasí v druhé polovině května přišly 2.6. velké povodně a vláda  vyhlásila  stav nouze 
pro všechny české kraje kromě Pardubického. Velké povodně postihly zpočátku nejvíce 
Prahu a Středočeský kraj a poté se přesunuly na sever Čech. V první dekádě června byla 
taková zima, že se muselo večer ještě topit. Oteplilo se až o prvním červnovém víkendu, 
ale další dekáda června začala deštěm a ochlazením. Na Medarda kupodivu nepršelo 
vůbec.  V polovině měsíce přišlo několik tropických dnů s teplotami nad 30 °C, poté 
začaly teploty opět klesat a koncem měsíce se pohybovaly  již jen mírně nad 20 °C.

Průměry a maxima v měsíci červnu 2013:
Průměrná teplota 17,3 °C

Srážky za měsíc 104,8 mm

Maximální teplota 33,7 °C 18.6.     16.35 hod.

Minimální teplota 7,0 °C 1.6.       1.41 hod.

Průměrná denní maximální teplota 23,2 °C

Průměrná denní minimální teplota 12,0 °C

Sluneční svit za měsíc 153,4 hod. 

Červenec – celý měsíc byl velmi teplý a zvláště pak poslední dekáda. Přišly tropické 
dny s teplotami přes 30 °C.  Poslední červencový víkend byl nejteplejší a teploty se 
vyšplhaly  na  celém  území  republiky  k  rekordním  hodnotám.  V  neděli  28.7. 
zaznamenala meteorologická stanice v Kojeticích teplotu 37,3 °C.

Průměry a maxima v měsíci červenci 2013:
Průměrná teplota 20,7 °C

Srážky za měsíc 79,8 mm

Maximální teplota 37,3 °C 28.7.     16.52 hod.

Minimální teplota 9,4 °C 16.7.       5.21 hod.

Průměrná denní maximální teplota 27,8 °C

Průměrná denní minimální teplota 13,5 °C

Sluneční svit za měsíc 226,1 hod. 

Srpen –  první dekáda byla velmi teplá s  tropickými teplotami.  Začátkem 2. dekády 
přišlo mírné ochlazení s teplotami  22 – 25 °C. Následovalo  několik tropických dní a 
opět přišlo mírné ochlazení na 20 až 25 °C.  Po 26.8. klesly teploty na 17 až 20 °C.

Průměry a maxima v měsíci srpnu 2013:
Průměrná teplota 18,5 °C

Srážky za měsíc 64,6 mm
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Maximální teplota 35,1 °C   3.8.     16.28 hod.

Minimální teplota 6,7 °C 31.8.       5.45 hod.

Průměrná denní maximální teplota 23,3 °C

Průměrná denní minimální teplota 6,7 °C

Sluneční svit za měsíc 183,2 hod. 

Září – několik prvních dní září bylo chladných s teplotami pod 20 °C. Poté se začalo 
oteplovat a přišlo několik velmi teplých a slunečných  dnů. Druhá dekáda záři začala 
opět deštivými  dny a  poměrně  citelným  ochlazením.  Denní teploty klesly opět pod 
20 °C, noční teploty klesly pod 10 °C. Stejný ráz počasí trval téměř až do konce září. V 
posledních  několika  dnech září  klesly velmi  citelně  ranní  teploty a  to  až  k  nule.  S 
příchodem chladných dní se začalo v domácnostech topit.

Průměry a maxima v měsíci  září 2013:
Průměrná teplota 13,3 °C

Srážky za měsíc 50,8 mm

Maximální teplota 26,5 °C   8.9.   15.54 hod.

Minimální teplota 0,6 °C 28.9.     7.22 hod.

Průměrná denní maximální teplota 18,4 °C

Průměrná denní minimální teplota 9,0 °C

Sluneční svit za měsíc 97,9 hod.

Říjen –  začal  citelným ochlazením. Ranní  teploty klesaly mírně pod 0 °C a  denní 
teploty se pohybovaly  okolo 15 °C.  Pocitově bylo však několik prvních dní   října 
velmi chladných. V dalších dnech se však začalo oteplovat a přišlo konečně babí léto.
A tak i když bylo několik chladnějších dnů,  celkově byl říjen neobvykle teplý. Zvláště 
pak poslední dekáda, kdy se denní teploty pohybovaly dokonce kolem 20 °C a  ranní 
teploty  kolem 10 °C. Jen poslední říjnový den byl chladnější s denní teplotou 11 °C
a s ranním mrazíkem -1,3 °C.

Průměry a maxima v měsíci  říjnu 2013:
Průměrná teplota 9,4 °C

Srážky za měsíc 37,0 mm

Maximální teplota 23,2 °C 28.10.   14.49 hod. 

Minimální teplota -1,3 °C 31.10.     6.06 hod.

Průměrná denní maximální teplota 15,5 °C

Průměrná denní minimální teplota 4,5 °C

Sluneční svit za měsíc 83,7 hod. 
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Listopad 2011 – první listopadový den byl chladný s ranní teplotou kolem 0 °C, avšak 
v dalších dnech se vrátilo pěkné počasí s denními teplotami přes 10 °C. Ranní teploty se 
pohybovaly kolem 5 °C. Jen několik dnů během celého měsíce byla naměřena ranní 
teplota kolem 0 °C nebo mírně pod nulou. Kromě několika dnů v polovině měsíce bylo 
celý listopad pěkné počasí.

Průměry a maxima v měsíci listopadu 2013:
Průměrná teplota 5,1 °C.

Srážky za měsíc 26,0 mm

Maximální teplota 16,8 °C. 8.11.    12.44 hod.

Minimální teplota -4,8 °C. 27.11.    7.18 hod. 

Průměrná denní maximální teplota 8,2 °C.

Průměrná denní minimální teplota 1,9 °C.

Sluneční svit za měsíc 22 hod. 

Prosinec 2013 – začátek prosince byl opět poměrně teplý. Evropou se však přehnala 
vichřice Xaver, která způsobila především na severu kontinentu velké materiální škody 
a měla na svědomí též několik obětí na životech. Do Česka se přihnala vichřice večer 
6.12., ale její síla byla už naštěstí trochu oslabena. Protože spolu se silným větrem padal 
zároveň i sníh, tvořily se na mnoha místech závěje, což značně komplikovalo dopravu, 
především však v horských oblastech. Sníh padal ale i v nižších oblastech. V Předboji 
padal  sníh v noci  z 6.  na 7.12.  a  byl  dosti  silný vítr.  Napadlo ho však jen několik 
centimetrů a další  den roztál. V polovině prosince přišlo pár mírných ranních mrazíků, 
ale několik dní před Vánocemi se opět oteplilo a teploty prudce stoupaly. Na mnoha 
místech  republiky  padaly  v  období  kolem  Vánoc  dokonce  teplotní  rekordy.  Denní 
teploty se pohybovaly kolem 10 °C.

Průměry a maxima v měsíci prosinci 2013:
Průměrná teplota 2,4  °C.

Srážky za měsíc 6,4 mm

Maximální teplota 11,2 °C. 26.12.    13.22 hod.

Minimální teplota -4,7 °C. 31.12.    3.41 hod. 

Průměrná denní maximální teplota 4,6 °C.

Průměrná denní minimální teplota 0,1 °C.

Sluneční svit za měsíc 21,2 hod. 

Maxima v Předboji a okolí v průběhu celého roku 2013:
Nejvyšší teplota 37,3 °C 28.7.2013

Nejnižší teplota -16,0 °C 26.1.2013
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Srážky za celý rok 616,0 mm

Sluneční svit za celý rok 1115,1 hod. 

Některé  celorepublikové rekordy v počasí v r. 2013:

Leden -  nejméně slunečního svitu za posledních 90 let, tj. od začátku měření v
               Klementinu.

Červenec – 28.7. byl nejteplejším dnem roku . Naměřené teploty v největších městech:
                    Praha                      38,2 °C
                    Brno                       37,0 °C
                    Ostrava                   37,2 °C 
                    Plzeň                      37,8 °C
                    Liberec                   35,5 °C
                    Olomouc                 36,3 °C
                    Ústí n/L                   34,9 °C
                    Hradec Králové       37,8 °C
                    České Budějovice   36,0 °C
                    Pardubice                37,7 °C
                    Kojetice u Prahy   37,3 °C 

Říjen – 26.10. bylo v pražském Klementinu naměřeno 21 °C. Tím byl překonán
             dosavadní rekord z r. 1989, kdy bylo naměřeno 20,9 °C.

Listopad – v  Klementinu byly překonány hned 2 teplotní rekordy z r. 1895:
 7.11. byla naměřena teplota 17,6 °C (dosavadní rekord: 1895 – 16,8 °C)

                   8.11. byla naměřena teplota 18,2 °C (dosavadní rekord: 1985 – 16,5 °C)

Rostlinstvo

Stromy
• 25.3.  se měl uskutečnit v ulici Na Vršku prodej stromků, jahod a okrasných 

rostlin k jarní výsadbě od firmy JUKKA, s.r.o., Ostrožská Nová Ves – akce byla 
však zrušena. 

 27.4. byly na veřejném prostranství na rozcestí ulic Hlavní a Kojetická vysazeny 
tři jehličnaté stromky.

 20.5. v noci  byla zlomena další mladá lípa v ulici Kojetická.
Nejprve se mělo za to, že se jedná opět o práci vandalů, ale v noci byl vítr a 
našel se svědek, který viděl jak se lípa ve větru zlomila. Na lomu  bylo vidět, že 
lípa neměla zdravý kmen a to byl zřejmě důvod proč neodolala nárazu větru. 
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 23.11. byly vysazeny na několika místech v obci další stromy. Jednalo se o akci 
OÚ s přispěním dobrovolníků z řad obyvatel  obce.  Vysázeny byly  stromy v 
těchto ulicích:
Hlavní (pod kapličkou)    7 ořešáků „Mars“
Kojetická                          4 javory babyka  (Accer campestre)
Nová                                 4 sakury (Prunus serr. „Kanzan“)
U Prutníku                      10 jeřabin duryňských (Sorbus thuringiaca „Fastigiata“)
Za všechny tyto stromy zaplatil obecní úřad celkem 34.924,- Kč.

V průběhu  roku se sázely stromy také v těchto ulicích:
Východní Stráň                          5 javorů
Hlavní, koklem kapličky           2 javory + 6 břízek
Velkoveská, podél chodníku      7 javorů
Spojovací ul., dětské hřiště        4 javory

V ulici Kojetické a Nové se dosazovaly stromy v místech, kde původní stromy 
uschly, byly odstraněny z důvodu stáří a špatného vzrůstu nebo byly poničeny 
vandaly.
Názory občanů na výsadbu stromů v obci se někdy různí. Předmětem diskuse 
není vysazování stromů jako takové, ale spíše druh, místo a množství. 

Zvířectvo

Domácí zvířectvo
V r. 2013 bylo v obci evidováno 144 psů.
Povinné  očkování  psů  (případně  i  koček  a  jiných  masožravých,  doma  chovaných, 
zvířat) proti vzteklině proběhlo 28.5.2013.

      Prodej kuřic a kohoutů z drůbežárny Hořešovice se uskutečnil 20.4.
Ceny: Kuřice - 115,- až 140,- Kč (dle stáří)

                                  Krmná směs KZK měla stát  145,- Kč/10 kg, ale byla vyprodaná.
 

Myslivost
Případní  zájemci  o  členství  v  mysliveckém  spolku  mohou  požádat  o  přijetí  do 
Honebního společenstva Veliká Ves, které vzniklo v r. 1993 sloučením mysliveckých 
sdružení některých okolních vesnic včetně  Předboje. Členy  tohoto  společenstva  byli 
v r. 2013  2 občané z Předboje.
Honební  společenstvo  se  dlouhodobě potýká  s  nedostatkem lovné zvěře,  která  stále 
ubývá. Kromě přirozeného úhynu zvěře dochází v poslední době stále více k úhynu 
motorovými vozidly a pytláctvím.
V r. 2013 uspořádalo Honební společenstvo Veliká Ves 3 hony – 30.11., 14.12. a 30.12.
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Zemědělství

Hektarové výnosy sklizně zemědělských plodin ve Středočeském kraji v r. 2013 dle 
veřejné databáze ČSÚ
Měřicí jednotka: t/ha

Obiloviny 
celkem 

z toho Brambory Cukrovka 
technická

Řepka Kukuřice

pšenice žito ječmen

5,44 5,77 4,65 4,65 20,57 60,54 3,48 33,79

Cena zemědělské půdy v k.ú. Předboj v roce 2013 byla 9,11 Kč/m2  

Pro srovnání ceny zemědělské půdy v okolních vesnicích:
Katastrální území Cena v Kč/m2 v r. 2013

Předboj 9,11

Kojetice 8,32

Zlonín 10,72

Měšice 12,28

Líbeznice 13,68

Bašť 12,60

Panenské Břežany 7,72

Veliká Ves 5,71

Neratovice 6,48

Informace  převzaty  z  informačního  serveru  zaměřeného  na  zemědělské  nemovitosti 
www.farmy.c  z  . Jedná se pouze o orientační ceny používané např. při výpočtu daně z 
nemovitosti. 

Obyvatelstvo

Počet obyvatel 
(dle interní databáze OÚ vedené v programu MUNIS – bez cizích státních příslušníků, 
kteří jsou v současné době evidováni jinými registry)

Počet obyvatel k 1.1.2013                     671 obyvatel    330 mužů     341 žen
Počet obyvatel k 31.12.2013                 742 obyvatel    364 mužů     378 žen

Průměrný věk:   35,5 let  (muži  35 let,  ženy  36 let)

http://www.farmy.cz/
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V průběhu roku se narodilo celkem 12 dětí, a sice:
Daňková Nikol
Dvořáková Eliška
Kalašová Ella
Macháčková Agáta
Mimra Adrien 
Morisáková Rozálie
Pražanová Karolína 
Princová Vendula
Rybáková Ema
Řemínek Martin 
Škuthanová Tereza
Varmuža Adam 

V r. 2013 nezemřel žádný občan Předboje.
Ve věku 80 let zemřel však 2.1.2013 pan Vojtěch Mixtaj, dlouholetý občan Předboje, 
který ze zdravotních důvodů žil několik posledních let u dcery a byl odhlášen z trvalého 
pobytu v Předboji.
Příl. D53/2013 – úmrtní oznámení

Životní jubilea
Občané od 60 let věku dostávají každých 5 let od obce malý dárek a gratulaci. Pro ženy
je  určena  bonboniéra,  pro  muže  láhev  vína.  Občané  starší  85  let  dostávají  malou 
pozornost s gratulací každý rok. 

Kulaté výročí slavilo v r. 2013 celkem 30 občanů:  
                                                                                                                                              
60 let - 6                1 muž     5 žen                                                                        
65 let - 9                4 muži          5 žen                                                                                 
70 let - 4                3 muži          1 žena                                                                                 
75 let - 1                1 muž                                                                                                   
80 let - 2                     2 ženy                                                                                
85 let - 3                2 muži          1 žena
86 let - 1                1 muž                                                                                                   
87 let - 1                                     1 žena 
88 let - 3                                     3 ženy 

Zlatá svatba 
Zlatou  svatbu  oslavili  13.8.2013 manželé  Jana  a  Jiří  Vávrovi.  Padesátileté  společné 
soužití  oslavili  manželé  Vávrovi  v  kruhu  rodiny 15.8.2013.  Oficiální  část  oslav  se 
konala v Praze, v obřadní síni Libeňského zámečku. 
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Vítání občánků

30.9.  se  konalo  vítání  nových  občánků,   dětí  narozených  v  době  od  1.7.2012  do 
9.6.2013. Slavnostní akt se uskutečnil v Yard Resortu, tentokrát v nové restauraci „Ke 
Tvrzi“,  od 17.00 hod. Pozvání přijali všichni rodiče.
Po úvodním slovu místostarostky Pavly Příšovské představila admin. pracovnice OÚ 
Michaela Langová sedm dětí,  které pak byly jednotlivě uvítány do života  a  přijaty 
mezi občany obce. Maminky dostaly již tradičně malou kytičku a oba rodiče podepsali 
Pamětní  arch.  Každé  děťátko  obdrželo  dárkovou  kartu  do  hypermarketu  Globus  v 
hodnotě 500,- Kč.
Již tradičně zpestřily tento slavnostní akt děti z místní mateřské školy pásmem básniček.

Jména dětí uvítaných mezi občany obce:
Bulíček David        nar. v r. 2012
Kristlík Matyáš               „
Kalašová Ella         nar. v r. 2013
Mimra Adrien                 „ 
Princová Vendula            „
Rybáková Ema                „
Řemínek Martin              „

Příl. D54/2013 – Vzor pozvánky a pamětního listu
        D55/2013 – Vzor pamětního archu

Obecní policie

V platnosti byla po celý rok smlouva s obecní policií Líbeznice, podepsaná v r. 2011. 
Roční náklady na provoz obecní policie v Předboji činí 439.500,- Kč. 
Od  února 2013 má obecní policie nový vůz Dacia Duster.

Trestná činnost v obci a akce obecní policie 
(převzato  z  přehledu  činnosti  obecní  policie  v  jednotlivých  měsících  uváděného  
pravidelně na webových stránkách obce)

Leden – nejčastějším prohřeškem byl nekontrolovaný pohyb psů.
              V okolí obce se objevilo opět několik černých skládek.
              
Únor – nejčastěji řešeným problémem bylo porušení zákazu zastavení na obslužné
             komunikaci vedoucí k mateřské škole. Několik řidičů dostalo za tento
             přestupek pokutu, případně napomenutí s vysvětlením, že jejich bezohlednost
             blokuje ostatním přístup nejen ke školce, ale i k obecnímu úřadu, obchodu nebo
             knihovně a že v neposlední řadě slouží tato komunikace rovněž jako příjezdová
             cesta k soukromému pozemku.  
             Měření rychlosti v obci nevykázalo větší přestupky.  Povolená rychlost v obci
             byla v nejhorším případě překročena  o 19 km/hod.
             Množily se stížnosti na volné pobíhání psů, nejen bez vodítek, ale i bez dozoru.
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Březen – tento měsíc byl z pohledu obecní policie poměrně klidný. Opakovaly se 
                prohřešky z minulého měsíce, a sice porušování zákazu zastavení na obslužné
                komunikaci vedoucí ke školce a volně pobíhající psi.  
                Obecní policie asistovala také u domovní prohlídky republikové policii a
                šetřila spuštění alarmu v největší předbojské nemovitosti. 

Duben – obecní policie pomáhala zajistit hladký průběh příletu a odletu vrtulníku
               záchranné služby, který přiletěl pro zraněného dělníka, který pracoval na střeše
               nové restaurace v Yard Resortu.
               Jeden občan z Baště, který byl zadržen při jízdě bez řidičského průkazu byl
               předán státní policii a bylo uděleno několik pokut za špatné parkování, 
               především u MŠ Předboj.
               10.4. uspořádali policisté  OP Líbeznice besedu s dětmi v MŠ Předboj.

Květen –  14.5.  řidič kamionu z Maďarska nezvládl řízení a ocitl se mimo silnici.
                 Nezpůsobil velké škody, ale nebyl schopen dostat se zpátky na silnici bez 
                 cizí pomoci. Záchranné akce se zúčastnila obecní policie a pracovníci
                 společnosti ZEVOS,  kteří pomohli vrátit kamion na vozovku.

Říjen – byl poměrně klidný. Obecní policie začala pomalu vymáhat dodržování
             silničního zákona, konkrétně parkování v obytných zónách. Řešily se rovněž
             neoprávněné zábory veřejného prostranství. 
                     
Listopad – Obecní policie v Líbeznicích upozornila na osoby, vydávající se v
                   Líbeznicích za pracovníky popelářské firmy. Falešní popeláři zvonili na
                   domy a požadovali od majitelů finanční příspěvek. OÚ Předboj varoval 
                   občany před podobnou činností na území naší obce. 
                  
Prosinec – obecní policie řešila další případy parkování v obytných zónách, zatím ještě 
                   domluvou. Bylo provedeno několik měření rychlosti v obci s dobrým
                   výsledkem. Pokuta byla vyměřena pouze jednomu řidiči. Strážníci byli
                   přivoláni na Východní Stráň k umírající kuně, která byla pak předána k 
                   odborné likvidaci. Policie šetřila také znečišťování ulice Pod Hřištěm
                   stavebníkem, zatím však bez úspěchu. 
                   Cílem vandalů se stal v prosinci také vánoční stromek před obecním
                   úřadem. V noci z 18. na 19.12. byla poničena část vánoční výzdoby u OÚ  a
                   v ulici Ke Tvrzi byl vysypán kontejner na tříděný odpad. Pachatelé nebyli
                   dopadeni.   
                   

Spolky
             
1/ TJ Sokol Předboj 

Tělovýchovná jednota Sokol Předboj provozuje v současné době pouze fotbalový klub.
Mužstvo mužů je zařazeno v okresním přeboru ve 3. třídě, skupina A.
Mládežnické  týmy  ukončily  svou  činnost  30.6.2013  a  nepodařilo  se  již  ročníkově 
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sestavit žádné mládežnické mužstvo, neboť v dorostu zbylo 6 hráčů a v týmu mladších 
žáků pouze 4 hráči. Ti hráči z mládežnických týmů, kteří měli zájem i nadále hrát fotbal 
byli uvolněni k hostování do jiných klubů.

Sestava fotbalového týmu mužů v r. 2013:
Brankáři:     Navrátil Jan
                    Fišl Marek  
                    Michalík Luděk
 
Obránci:     Krejčík Petr
                   Prejsa Ladislav 
                   Babovák Michal
                   Jelínek Karel 
                   Bartyzal Pavel                  
                   Mahdík Miloslav
                   Marek Martin
 
Záložníci:   Tovara Jakub
                   Weiss Petr (trenér)
                   Vlasák Martin 
                   Stránský Tomáš
 
Útočníci:     Fröhlich Luboš 
                    Lojín Lukáš
                    Doubek Václav 
                    Pochman Petr

Výsledky okresního přeboru na  konci sezony  2012/2013 - muži:
Pořadí Tým Počet 

zápasů
Vyhrané Remíza Prohrané Skóre Body

1. Šestajovice 26 18 5 3 71:29 59

2 Líbeznice A 26 13 8 5 68:44 47

3. Klíčany 26 15 2 9 79:69 47

4. Vyšehořovice 26 12 7 7 61:48 43

5. Odolena Voda 26 13 4 9 50:34 43

6. Hovorčovice 26 13 4 9 58:40 43

7. Veleň           26 12 6 8 48:50 42

8. Klecany B 26 11 7 8 74:52 40

9. Brázdim         26 10 3 13 65:60 33

10. Předboj 26 10 3 13 51:55 33

11. Větrušice      26 7 6 13 42:50 27

12. Záluží      26 7 4 15 53:73 25

13. Brandýs-Boleslav C 26 7 1 18 44:100 22

14. Mratín                  26 3 2 21 32:92 11
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Výsledky okresního přeboru na konci sezony 2012/2013 - dorost:
Pořadí Tým Počet 

zápasů
Vyhrané Remíza Prohrané Skóre Body

1. SK Zeleneč 18 14 4 0 102:15 46

2. Hovorčovice 18 11 3 4 100:27 36

3. Radonice          18 11 3 4      87:36    36

4. Mukařov      18 10 5 3 69 : 28 35

5. Klecany       18 8 2 8 48 : 68 26

6. Klíčany  18 7 4 7 78 : 65 25

7. Kamenice    18 6 2 10 39 : 87 20

8. Velké Popovice 18 5 2 11 28 : 67 17

9. Radošovice     18 2 3 13 24: 69 9

10. Předboj       18 1 2 15 25: 138 5

Výsledky okresního přeboru – podzimní část sezony 2013/2014 – muži:
Pořadí Tým Počet 

zápasů
Vyhrané Remíza Prohrané Skóre Body

1. Klíčany A   13 12 0 1 55 : 13 36

2. Předboj 13 8 0 5 29 : 32 24

3. Škvorec A 13 6 5 2 26 : 14 23

4. Hovorčovice  13 6 3 4 32 : 20 21

5. Odolena Voda 13 6 2 5  27 : 22 20

6. Měšice A     12 6 2 4 24 : 19 20

7. Brázdim         13 62 1 6 31 : 30 19

8. Líbeznice A 13 5 3 5 20 : 21 18

9. Vyšehořovice  13 6 0 7 32 : 41 18

10. Radonice B 13 4 3 6 23 : 21 15

11. Větrušice      13 4 2 6 19 : 19 14

12. Klecany B   13 4 1 8 32 : 41 13

13. Záluží            13 4 1 8 15 : 38 13

14. Veleň                   13 1 1 11 17 : 51 4

Akce Sokola v r. 2013:

22.6. - Turnaj v malé kopané 5 + 1 na hřišti v Předboji
            Příl.: D83/2013 - plakát

17.8. - Účast na fotbalovém turnaji v Kojeticích

31.8. - při oslavě 760 let od první zmínky o obci, kterou uspořádala obec, se Sokol
           Předboj aktivně podílel na zajištění odpoledního programu na hřišti. Více viz 
           „Z činnosti  obecního úřadu“ str. 12.
21.9. - konala se výroční schůze TJ Sokol Předboj v restauraci Na Hřišti.
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           Program:  
1. Úvod
2. Zhodnocení minulého roku
3. Změna stanov z ČSTV na  ČUS
4. Zpráva revizní komise
5. Volba nového výboru
6. Plán na rok 2014
7. Diskuze
8. Závěr

             
               Výroční schůze se zúčastnilo 18 členů Sokola a společně odhlasovali souhlas 
               s volbou nového výkonného výboru. Předseda zhodnotil minulý rok, zvláště
               akce konané za účasti Sokola a jejich ekonomický dopad na Sokol. Byla
               jednohlasně odsouhlasena změna názvu ve stanovách a legislativě. Z názvu
               ČSTV na ČUS (= Česká unie sportu – největší střešní a servisní sportovní
               organizace v ČR. Vznikla v r. 2013 formou transformace a změnou názvu
               ČSTV). Revizní komise informovala členy o  hospodaření Sokola a byl
               zvolen nový výkonný výbor pro další období. Volba byla opět jednohlasná.

               Nový výkonný výbor:   Weiss Petr                        - předseda 
                                                      Lojín Lukáš                     - místopředseda
                                                      Mahdík Miloslav             - jednatel             
                                                      Příšovský Martin             - pokladník 
                                                      Podracký Miroslav ml.    - člen výboru  
                                                      Hataš Jan                          - revizní komise 
                                                      Josef Petr                          - revizní komise
                          
                Bylo dohodnuto, že hlavním cílem Sokola v r. 2014 bude zajistit stabilitu
                klubu a podílet se především na sportovních akcích pro děti. Na závěr
                proběhla diskuze a bylo vysloveno poděkování bývalému výkonnému výboru. 

 
21.12. - konala se  taneční zábava pořádaná Sokolem Předboj v Yard Resortu na sýpce
             pro členy, sponzory a přátele Sokola. 
             K tanci a poslechu hrála skupina  KARYNA  BAND. 

2/ Rybářský spolek   

Dne 16.2.2013 se konala členská schůze rybářského spolku v restauraci U Svobodů.
Na programu byla zpráva o činnosti spolku v r. 2012.

Složení výboru rybářského spolku r. 2013
předseda:                     Svoboda Tomáš
pokladník:                   Míka Petr
člen výboru:                Podracký Miroslav st.
člen výboru:                Polach Luděk 
Rybářský hospodář:    Růžička Václav 
Počet členů spolku v r. 2013:
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Celkem 94 členů, z toho 11 členů do 18 let. 

Ceny povolenek k rybolovu v r. 2013:   
Dospělí - Kč 1000,-/rok
Mládež 10-15 let - Kč 200,-/rok
Mládež 15-18 let - Kč 500,-/rok
Děti do 10 let v doprovodu členů spolku mohou chytat zdarma bez povolenky. 
Podmínkou pro vydání povolenky bylo odpracování 10 hod./rok  na údržbě rybníka, 
důchodci a děti 5 hod./rok. Náhrada za každou neodpracovanou hodinu je 100,- Kč. 
Poplatek nového člena spolku za registraci činí 1000,- Kč. 

Násada ryb v r. 2013:
Kapr      800 kg
Amur     100 kg 
Candát     50 kg     

Úlovky v r. 2013:  
Kapr       255 ks
Amur        14 ks
Candát        6 ks
Štika           6 ks
Lín            19 ks

25.5. - konalo se Rybářské zahájení sezóny od 7.00 hod. u rybníka Velký.
           Členové spolku si mohli pozvat hosty za poplatek 100,- Kč za povolení k lovu.
           Počet hostů na člena spolku nebyl omezen. Každý host si směl ponechat 1 ks
           kapra o velikosti 45 – 65 cm. Tak jako každý rok bylo zajištěno občerstvení. 
           Příl. D84/2013 - plakát

28.9. - u rybníka Velký se konal II. Ročník Memoriálu Karla Tomase. Dorazilo celkem
           58 závodníků, včetně 3 žen a 7 dětí do 15 let. Dorazili dokonce i závodníci z
           Karlovarska, Plzeňska a dalších krajů.
           Příl. D85/2013 – článek s fotografiemi (převzato z int. portálu www.vydry.cz)

Sport

1/ Sportuj s námi – neregistrovaná skupina 
Skupina několika bývalých členů Sokola se schází  2x týdně v restauraci „U Svobodů“. 
Hrají  zde  kulečník  a  v  létě  též  petanque.  Občas  pořádají   turnaje  v  kulečníku  i  v 
petanque.

2/ Předbojský Nordic Walking – neregistrovaná skupina 
Skupina  lidí,  převážně  seniorů  a  převážně  žen,  podniká  dvakrát  až  třikrát  týdně 
vycházky  do  okolí  obce  s  hůlkami.  Trasy  několikakilometrových  vycházek  vedou 
většinou polními cestami.

http://www.vydry.cz/
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Předbojský triatlon

4. ročník Předbojského triatlonu se konal 16.6.2013. 

Status závodu: závod série TRITOUR – triatlon vhodný pro širokou  veřejnost, vhodný 
i pro naprosté začátečníky
Místo konání:  Areál Yard Resort, Ke Tvrzi 7, Předboj 
Pořadatel:  Bike Service Klecany o.s., Dlouhá 172, Předboj 
Ředitel závodu: Petr Laňka – občan Předboje 
Program závodu: Dopoledne – děti a mládež
                               Odpoledne – hlavní závod a hobby kategorie
Hlavní závod triatlonu – plavání:          0,75 km
                                           cyklistika:         28 km
                                           běh:                     7 km

Ceny:  Absolutní vítězka, absolutní vítěz a vždy první 3 v každé kategorii obdrželi
            věcné ceny. Předání cen bylo podmíněno osobní účastí vyhlašovaných
            závodníků.
           
Celý den moderoval Jan Jírů s hudebním doprovodem DJ Tomáše Mastíka.
Počasí se velmi vyvedlo. Byl slunečný a teplý letní den.
Jedním z oficiálních partnerů této akce byla obec Předboj.  

Předbojský přespolní běh

Jarní Předbojský přespolní běh se konal 28.4.
Start / cíl – Yard Resort, nádvoří statku
Kategorie – děti (500 a 1000 m)
                    junioři (300 m – jeden závodní okruh)
                    hlavní závod – předbojský Yarda (11.1090 m = 12.140 yardů, tj. 3 závodní
                    okruhy)
                    Hlavní závod byl rozdělen na 2 kategorie: do 39 let (muži/ženy)
                                                                                             40+  (muži/ženy)
Startovné: děti a junioři – zdarma 
                  hlavní závod – 100,- Kč (zahrnovalo občerstvení na trati a po závodě, tj. 
                                                           nealko nápoj, párek/polévka)
Program dne: 12.30 až 13.00 :  registrace dětského závodu 

     12.45 až 13.45 :  registrace hlavního závodu a juniorů
     13.00 :                start dětského závodu
     13.15 až 13.30 :  vyhodnocení dětského závodu 
     14.00 :                 hromadný start hlavního závodu a juniorů
     15.30 až 16.30 :  vyhlášení výsledků hlavního závodu a juniorů, tombola 

Jedním z partnerů této akce byla obec Předboj.

Yard Resort – aktivity na statku 
V polovině ledna našli občané ve schránkách informační leták Yard Resortu „Zima 
2013“,  který  informoval  o  novinkách  v  Yard  Resortu  a  plánovaných  akcích.  Mezi 
partnery resortu je na prvním místě uvedena obec Předboj (leták viz příl. D56 /2013).
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Součástí  letáku byl  také  kupon na kávu zdarma.  Po předložení  tohoto  kuponu bylo 
možné získat v kavárně Yard Resortu  k  jedné objednané kávě druhou kávu zdarma. 
Další novinkou kavárny bylo sbírání razítek za každou objednanou kávu - každá sedmá 
káva byla zdarma.

Kinokavárna zahájila promítání filmů 24.1. Filmové čtvrtky se pak opakovaly každý 
druhý čtvrtek vždy od 20.00 hod. Vstupné 50,- Kč. 

Od  ledna pokračovaly také pravidelné pohybové aktivity v tělocvičně pro dospělé i pro 
děti. V činnosti pokračovala také hudební škola Yamaha, která pořádala kurzy pro děti. 
Již od ledna pokračovala také spolupráce s agenturou Andělky, která zajištuje zájmové 
kroužky pro děti předškolního i školního věku.

Nově  začaly  v  lednu  dvěma  ukázkovými  hodinami  kurzy  „taekwondo“.  Jedná  se 
o kurzy korejského bojového umění. Kurz byl navržen tak, aby mohli  cvičit  dospělí 
i děti. 

Další  novinkou  bylo  otevření   vzdělávacího  centra  pro  děti,  které  zahájilo  činnost 
v  březnu a  nabízelo  především jazykovou výuku,  ale  také  doučování  ze  základních 
školních předmětů. 

V činnosti pokračovalo školicí centrum, které nabízelo pro konání různých firemních 
akcí celkem 4 místnosti s kapacitou 70 delegátů. 

V nabídce Yard Resortu byla tak jako v minulých letech možnost pronájmu kterékoliv 
části  statku nebo celého areálu k jakémukoliv účelu.  Prostory resortu byly nabízeny 
hlavně pro různé rodinné oslavy a  svatby.

Další informační leták Yard Resortu byl vydán pro období jaro-léto 2013 a informoval 
o  aktivitách  resortu  pro  další  období.  mj.  přinesl  informaci  o  chystaných  letních 
příměstských táborech (viz „Přehled akcí v Yard Resortu“ str. 48) 
Příl. D57/2013 – leták Jaro-léto 2013

V lednu 2013 byla zahájena rekonstrukce hlavní budovy, aby zde mohla být otevřena 
restaurace s kapacitou cca 50 míst. Restaurace byla otevřena koncem července. Interiéry 
restaurace a osvětlení realizovala společnost Bulb s architektkou Petrou Nicolasovou. 
Šéfkuchařem v nově otevřené restauraci, která dostala název Ke Tvrzi, se stal Tomáš 
Stehlík.  Jak uvedl  Yard Resort  na svých webových stránkách,  prošel  Tomáš Stehlík 
takovými podniky, jako je hotel Savoy,  Marriott, Obecní dům, Movenpick, Corinthia a 
Panorama  a  na  palubách  společnosti  Radisson  Seven  Seas  obeplul  skoro  celý  svět 
a otevíral v pozici Executive Chef první Buddha Bar hotel na světě. Mezi jeho hosty 
patřila  mimo jiné  Madeleine  Albrightová,  Václav  Havel,  Michail  Baryšnikov,  Spice 
Girls, Red Hot Chilli Peppers, Bruce Willis, Tina Turner a hvězdy sportovního nebe ze 
světa i z domova. Šéfkuchař Stehlík ukončil však svou činnost v restauraci Ke Tvrzi 
ještě před koncem r. 2013.
Otvírací doba restaurace:  každý den 11.00 – 22.00 hod. 
Po otevření restaurace byla od 15.8. uzavřena pro veřejnost kavárna, která sloužila dále 
již jen jako prostor pro rodinné oslavy, večírky, svatby a další soukromé akce. 
V souvislosti  s   ukončením hlavní  golfové sezóny byl  14.10.  zahájen zimní  provoz 
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restaurace Ke Tvrzi a sice:
po – út : zavřeno
st – pá : 11.00 – 22.00 hod. 
so – ne : 9.00 – 22.00 hod.
Příl. D58/2013 – leták informující o otevření restaurace 

Po letní přestávce zahájil Yard Resort od listopadu opět „Kinokavárnu“ s promítáním 
filmů.  Vzhledem  k  uzavření  kavárny  bylo  však  promítání  přesunuto  na  sýpku  a 
promítalo se jedenkrát měsíčně, vždy v pátek od 20.00 hod.
První filmové představení se konalo 1.11. Promítal se film režiséra Clinta Eastwooda 
„Výměna“. 
Cena vstupenky:  100,- Kč/1 osoba nebo 150,- Kč/2 osoby 
Dále nabízel Yard Resort zajištění odvozu z představení taxislužbou „Modrý anděl“, se 
kterou spolupracuje.  
Od prosince byla cena vstupenek stanovena opět na 50,- Kč/osoba.

Poslední informační leták pro období podzim-zima 2013 přinesl informace o 
plánovaných akcích v tomto období, informoval o novinkách v restauraci a zval na 
Silvestr v Yard Resortu. 
Příl. D59/2013 - leták

Po dobu  uzavření restaurace „Ke Tvrzi“ v období od 23.12. do 5.1.2014 byla každý den 
otevřena kavárna od 10.00 do 19.00 hod.

Přehled hlavních akcí v Yard Resortu v  r. 2013:

V prostorách  konírny byla  po  celý  rok  stálá  výstava  smaltových  obrazů  s  názvem 
„Ozvěny smalt art“, která byla zahájena 16.12.2012. Prostory se však otevíraly pouze 
v případě zájmu, na požádání. 
Příl. D60/2013 - plakát

17.2. - Dětský masopust. Zábavné odpoledne pro celou rodinu. Divadlo, soutěž masek,
           dětská diskotéka. Vstupné 50,- Kč. 
           Příl. D 61/2013 – plakát

7.3. - Představení „Na stojáka“

31.3. - Velikonoční  zvyky a tradice – akce nejen pro děti

18.4. - Živé čtení z díla Karla Čapka – Případy Dr. Mejzlíka
           Četl Václav Pavlík. Na violoncello doprovázel Josef Kolář. 

20.4. - Zahajovací golfový turnaj. Turnaj, kterým byla přivítána nová sezona. Tomu 
           předcházela výsadba dalších stromů v bezprostřední blízkosti golfového hřiště. 
           Bylo možné si vybrat druh stromku,  např. třešeň, bříza, topol, platan, javor.  

Duben - Agentura Andělky, která organizuje v Yard Resortu zájmové kroužky pro děti
              oznámila pořádání letního příměstského tábora v Yard Resortu se sportovně-
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              tanečním zaměřením. Tábor byl určen dětem ve věku 4 až 12 let. Zahrnoval
              denní program od 8.00 do 17.00 hod. a probíhal v týdenních turnusech. O děti
              se starali kvalifikovaní lektoři.
              Cena: 2.500 Kč/týden/dítě  (včetně jídla a pití).
              Plakát viz příl. D62/2013

28.4. - Jarní předbojský přespolní běh – více viz „Sport“  str. 46
            Příl. D63/2013 – plakát

1.5. - Sportovní odpoledne pro děti

8.5. - 6 x 6 Golf For Fun I. Zahajovací turnaj série 6-ti golfových turnajů, které se
         hrály každou středu od 17.30 hod. 
         Příl. D64/2013 - plakátek

23.5. -  Představení „Milostný trojúhelník“
             Účinkovali:  Pavel Liška 
                                  Martin Zbrožek 
                                  Josef Polášek
             Vstupné: 290,- Kč
             Příl. D65/2013 - plakát  

26.5. - Dětský den „s příchutí Bavorska“. Kvůli nepříznivému počasí musela být
           většina soutěží přesunuta do vnitřních prostor statku. Na akci se podílela také
           obec Předboj, která připravila pro děti skákání v pytli. Mezi další disciplíny
           patřila např. golfová akademie, malování na obličej, chytání kapříků a diskotéka
           s DJ Quatro.
           Příl. D25/2013 - plakát

7.6. - Již podruhé se konal na nádvoří Yard Resortu koncert hradecké skupiny
         KMOTRA  ROCK  REVIVAL. Na programu byly klasické rockové skladby 
         autorů jako např. Pink Floyd, The Beatles, Krausberry, Vl. Mišík, Deep Purple,
         Neil Young apod. Jako předkapela vystoupila skupina The Lazy Bones z Prahy.
         Vstupné 100,- Kč. 
         Příl. D66/2013 – plakát      

16.6. - Yard Resort poskytl již tradičně zázemí Předbojskému triatlonu. Více viz
           „Sport“  str. 46.

20.6. - V rámci 19. evropských firemních sportovních her konal se v Yard Resortu jeden
            ze dvou cyklistických závodů tohoto ročníku, a sice časovka jednotlivců.
            Akce probíhala v době od 9.00 do 14.00 hod.
            Trasa závodu: Předboj – Panenské Břežany – Dolínek – Odolena Voda – Veliká
                                   Ves – Předboj.
            Jak uvádějí webové stránky „European company sport games 2013“
            (www.ecsg.eu), jsou Evropské firemní sportovní hry výjimečnou  sportovní
            událostí pro všechny amatérské sportovce, kteří rádi využijí příležitosti ukázat
            své schopnosti i mimo kancelář a zároveň si přitom odpočinout a utužit pracovní
            vztahy. Jedná se o sportovní událost, která se koná každé 2 roky pod záštitou

http://www.ecsg.eu/
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            Evropské federace pro firemní sporty – pokaždé v jiné zemi a jiném městě. 
            Příl. D71/2013 - plakát
           
V průběhu července a srpna pořádal Yard Resort letní příměstské tábory. V nabídce 
byly tyto možnosti:

1/ Golfové tábory – 29.7. - 2.8. a 12.8 – 16.8.
                                  pondělí – pátek  8.00 – 17.00 hod.
                                  Cena: 4.690,- Kč, pro členy YRGC: 4.220,- Kč
                                  Pořádal: Yard Golf s.r.o.
 
2/ Sportovní tábory – 8.7. - 12.7., 22.7. - 26.7.,  5.8. - 9.8., 19.8. - 23.8.
                                     pondělí – pátek 8.00 – 17.00 hod. 
                                     Cena: 2.500,- Kč
                                     Pořádal: Andělky s.r.o.

3/ Umělecké tábory – 22.7. - 26.7. a 5.8. - 9.8.
                                     pondělí – pátek 9.00 – 16.00 hod.
                                     Cena: 4.350,- Kč
                                     Pořádal: YARD a.s.
Příl. D67/2013 - Leták s nabídkou letních táborů

26.8. - Představení „Na stojáka“

15.9. - V prostorách konírny se konalo „Vinobraní“. Bylo možné ochutnat  burčák a
            vína ze znojemské vinařské podoblasti. Akce se konala od 14 do 19 hodin a 
            vystoupili zde 2 muzikanti cimbálové hudby  Alexandra Vrábela. Připraven byl
            také program pro děti a moravské speciality v restauraci Ke Tvrzi. V tombole
            bylo možné vyhrát víno. Jinak bylo možné si víno koupit. 

7.10. - Představení „Na stojáka“

27.10. - Halloween na statku 14.00 – 17.00 hod.
             Program:  Dlabání dýní a výroba dýňových strašidel 
                              Zábavné hry v tělocvičně pod odborným dozorem
                              Dětská diskotéka
                              Nabídka občerstvení pro děti i pro dospělé
             Doporučeno vzít s sebou: 

• vlastní nástroj na dlabání dýně
• masku nebo kostým na téma Halloween  

             Vstupné pro děti 50,-  Kč (zahrnovalo dýni na dlabání a cenu pro každou
             masku)
             Akce pro děti se konala v 1. patře sýpky, ve spodním patře sýpky se vařily
             dýňové speciality.
             Příl. D68/2013 – plakát

1.12. - Mikuláš na statku
           Program: 15.30 – zahájení ve spodním patře sýpky s možností občerstvení 
                           16.30 – Tanečky pro Mikuláše – vystoupení taneční školy Angels
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                           17.00 – Mikulášská nadílka – dárky pro všechny přítomné děti
            Příl.D69/2013 – plakát

21.12. - Taneční zábava pořádaná Sokolem Předboj na sýpce. Hrála kapela
             KARYNA  BAND.

22.12. - Adventní koncert. 
             Účinkovali: TRIO BARDOLINO
                                 Jana Procházková – hostující zpěvačka 
                                 Pavel Fischer – housle, zpěv
                                 Margit Koláčková – cello, zpěv
              Program : Sebrané moravské písně
                               Písně A. Dvořáka 
                               Moravské a české koledy 
               Partnerem akce byla obec Předboj.
               Příl. D70/2013 - plakát 
               
               Koncert neměl tak slavnostní ráz jako předešlé dva koncerty a většinu
               účastníků příliš nenadchl. 
              

Kultura 

Obecní knihovna 

Knihovnice:  Jana Šandarová.
Otvírací doba knihovny:  každou středu 14.00 – 18.00 hod. 
                                          
Celkový počet svazků k 31.12.2013:             2363
Z toho krásná literatura:                                 2122
Naučná literatura:                                             241

V roce 2013 přibylo 38 nových knih.

K dispozici byly také výměnné soubory z Husovy knihovny v Říčanech a z výměnného 
knižního  fondu  knihovny  města  Mladá  Boleslav.  V  roce  2013  to  bylo  celkem  15 
souborů, což představuje 898 knih.

K dispozici občanům byl veřejný internet na počítači umístěném v zasedací místnosti 
OÚ. Přístupný byl vždy v úředních hodinách OÚ. 

Počet registrovaných čtenářů v roce 2013               50
Z toho děti do 15 let                                                 20
Celkový počet návštěvníků v r. 2013                     588
Celkový počet uživatelů internetu  v r. 2013              2 
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Celkový počet výpůjček v r. 2013                        1396  
Z toho dospělí - krásná literatura                            911
Z toho dospělí - naučná literatura                           235
Z toho děti krásná literatura                                    124
Z toho děti naučná literatura                                     45
Periodika                                                                   81 

V rámci „měsíce knihy a čtenářů“ byla uspořádána Obecní knihovnou v Předboji anketa 
nazvaná „Anketa pro každého“, která měla za cíl zjistit zájem občanů o knihovnu a o 
akce pořádané knihovnou. Anketa měla také zjistit, co občanům v knihovně chybí a o 
jaké další akce by měli zájem. 
Na základě výsledků  ankety bylo zakoupeno několik titulů časopisů.
Příl. D73/2013 – anketní otázky

V průběhu měsíce března se konalo několik akcí:
6.3. - první středa
        V rámci „měsíce knihy a čtenářů“ se konalo ve společenské místnosti OÚ od 16.00
         hod. malé posezení nad knihou pro všechny dospělé čtenáře a příznivce knihovny.
         V rámci tohoto posezení seznámila knihovnice Jana Šandarová přítomné se
         současnou nabídkou knih v knihovně a byli vyhlášeni nejlepší čtenáři knihovny
         v r. 2012 z řad dospělých čtenářů. Jednalo se o 3 ženy, které pak obdržely malý
         dárek. Akce se zúčastnilo kromě paní knihovnice asi 15 žen, které  strávily
         příjemné odpoledne s ukázkou nejnovějších přírůstků  knihovny, s kávou a se
         zákusky od paní knihovnice.  Účastnice tohoto setkání si  mohly prohlédnout také
         kroniky z r. 2008, 2009 a 2010 spolu s fotografiemi obce, které tvoří přílohu
         kronik. Na závěr obdržely všechny přítomné ženy žlutou růži, která připomínala
         mj. blížící se Mezinárodní den žen. 
         Příl. D21/2013 – pozvánka 

13.3. - druhá středa patřila dětem z MŠ, které se přišly podívat do knihovny. Každé
           dítě si mohlo samo vybrat knížku a půjčit si ji domů.

20.3. - třetí středu byl v knihovně uvítán první jarní den s ochutnávkou jarních koláčů
           od paní knihovnice a děti se seznámily s básničkami o jaru. 

27.3. - čtvrtá středa byla už velikonoční - „škaredá“. Čtenáři se seznámili s
           velikonočními zvyky nejen u nás, ale i v jiných zemích. 

5.4. -  v  knihovně a ve společenské místnosti OÚ se konalo od 17.00 hod.
          3. Podvečerní čtení s Andersenem pro malé čtenáře a jejich kamarády. Během této
          akce byli odměněni nejlepší dětští čtenáři knihovny. Odměnou jim byl malý dárek
          v podobě knížky.
          Příl. D22/2013 – pozvánka

18.9. - děti z MŠ navštívily knihovnu a spolu s paní knihovnicí si prohlédly výstavu
           k 760. výročí obce v zasedací místnosti OÚ. Děti se zajímaly nejen o historii, ale 
           i o vystavené předměty, které naši předkové používali v domácnosti a při práci.
           Nakonec si děti vybraly v knihovně knížky, které by si chtěly doma přečíst.
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23.9. - konalo se setkání dospělých čtenářů a příznivců knihovny s ukázkou nových
           knih a malým občerstvením. Setkání se konalo v zasedací místnosti OÚ, kde bylo
           možno shlédnout ještě stále probíhající výstavu k 760. výročí obce. 
           Příl. D34/2013 - pozvánka 

6.12. -  v knihovně a v zasedací místnosti OÚ se konalo již 4. Čtení v knihovně pro
            dětské návštěvníky knihovny i ostatní děti. Tentokrát to bylo předvánoční čtení
            spojené s rozsvícením vánočního stromku před obecním úřadem. Nejprve si děti
            mohly vyslechnout ukázky z knížek s vánoční tématikou a poté každé dítě
            vyrobilo papírovou vánoční ozdobu. Těmito ozdobami pak děti vyzdobily
            knihovnu a po malém občerstvení vyrobily děti ještě malé balíčky k zavěšení na 
            vánoční stromek před OÚ. Nakonec byl stromek  rozsvícen. Tu pravou vánoční
            atmosféru dodal sníh, který začal padat právě při zdobení a rozsvícení stromku. 
            Příl. D32/2013 – pozvánka 

16.12. - v zasedací místnosti OÚ se konala další předvánoční akce.  Tentokrát se jednalo
             o malé vánoční posezení seniorů, čtenářů a příznivců knihovny. Pro tuto
             příležitost byla vyhlášena soutěž o nejúžasnější vánoční cukroví, které se
             zúčastnilo všech 20 účastnic setkání. Vánoční cukroví hodnotila pětičlenná
             porota z řad přítomných dam a ta  nakonec rozhodla takto:

 1. místo – Milada Tomasová
 2. místo – Magdaléna Čermáková 
 3. místo – Pavla Příšovská

             Všechny tři ženy obdržely malé dárky s vánoční tématikou, které se líbily nejen
             jim, ale i všem přítomným. 
 
             V úvodu tohoto příjemného odpoledne seznámila knihovnice Jana Šandarová 
             přítomné s novými přírůstky v knihovně a všichni si mohli knihy prohlédnout
             Během setkání se podávala káva a čaj a ochutnávalo se soutěžní vánoční 
             cukroví.
             Příl. D33/2013 – pozvánka 

Zájezdy za kulturou

V r. 2013 se uskutečnily dva zájezdy do pražských divadel.
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. 
24.4. -  zájezd do Divadla Bez zábradlí
            hra: Blbec k večeři – cena vstupenky 390,- Kč
            zúčastnilo se celkem 33 občanů
            Příl. D74/2013 – pozvánka a vstupenka 
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16.10. - zájezd do divadla Studio DVA
             hra: Klára a Bára – cena vstupenky 312,- Kč
             zúčastnilo se celkem 40 občanů
             Příl. D75/2013 – pozvánka a vstupenka 

Různé

Další kulturní akce se konaly v restauraci U Svobodů a Na Hřišti - viz  „Pohostinská 
zařízení“ str. 27.

Školství

Mateřská škola Předboj, příspěvková organizace – kapacita 28 dětí
Provoz MŠ byl zahájen v říjnu 2011.

Adresa:  Hlavní č. 300

Personální obsazení MŠ v r. 2013:
ředitelka               - Mgr. Šárka Medová  (do 30.11.)
                             - Ing. Kateřina Beránková  (od  1.12.)
učitelky                - Zdeňka Staňková  (do 30.11.)
                             - Tereza Šťastná (do 30.6.)
                             - Bc. Simona Schejbalová Říhová (od  1.9.)
                             - Ingrid Wintersteiner  (od 1.12.)
výdej jídla            - Kateřina Daňková (do 31.8.)
                             - Martina Šochová (od 1.9.)
úklid                     - Vladimíra Medová 

Počet dětí v MŠ ve šk. roce 2012/2013 (tj. 1.1. až 30.6.2013)          28
Počet dětí v MŠ ve šk. roce 2013/2014 (tj. 1.9. až 31.12.2013)        28

Roční příspěvek obce na MŠ v r. 2013 činil                            228.932,- Kč
tj. na 1 dítě                                                                                    8.176,- Kč

Různé

• V  březnu  instalovala  MŠ  na  svých  vratech  nové  logo.  Logo  s  kyblíčkem 
navrhla, zrealizovala a pomohla instalovat designérka Olga Benešová a to vše 
bez nároku na honorář. 

• Druhý týden v červenci  se uskutečnila  školka v přírodě.  Děti  strávily s  paní 
ředitelkou Šárkou Medovou, učitelkami Zdeňkou a Terezou a s matkou jednoho 
z dětí týden na chatě v Hraběticích v Jizerských horách. Zúčastnilo se celkem 13 
dětí. Pobyt se dětem velmi líbil.
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• Na  zasesdání  ZO  dne  25.9.2013  bylo  rozhodnuto  zřídit  pětičlenný  školský 
výbor.  Předkladatelem  návrhu  na  zřízení  školského  výboru  byl  Mgr.  Radek 
Soběslavský. Důvodem byly stížnosti některých rodičů dětí navštěvujících MŠ. 
Složení školského výboru:
Předseda:                          Marie Bíbrová, zastupitelka obce 
Členové:                           Kateřina Beránková, ředitelka MŠ
                                          Peter Kramár, rodič
                                          David Hrdlička, rodič
Posledním,  pátým  členem  školského  výboru  se  stala  dodatečně  paní  Jiřina 
Pavelková,  penzionovaná  učitelka,  která  působila  v  mateřské  škole  v 
Neratovicích. 

• K 30.11. ukončila svou činnost v MŠ ředitelka Mgr. Šárka Medová na vlastní 
žádost.

• 1.12.  - nasoupila nová ředitelka Ing. Kateřina Beránková, která byla vybrána ve
             výběrovém řízení. Bydlí v Předboji a krátce po otevření školky v r. 2011 zde
             krátkou dobu působila jako učitelka. Je absolventkou Pedagogické fakulty
             ČZU, obor Praktické vyučování, se státní zkouškou z pedagogiky, psychologie,
             didaktiky a praktického vyučování a ekonomiky. Dále absolvovala Doplňující
             pedagogické studium v oboru Speciální pedagogika. V rámci programu
             celoživotního  vzdělávání absolvovala studium v následujících oborech:
             Komunikační dovednosti, Prevence sociálně patologických jevů a Zásady laické
             první pomoci. Je také absolventkou Technické univerzity v Liberci.

            Na místo druhé učitelky ve školce nastoupila zároveň Bc. Vendula Zetková z
            Postřižína, která dříve působila v mateřské škole v Březhradě.  Po jedinném dni
            ve školce však odešla a na její místo nastoupila Ingrid Wintersteiner, která bydlí
            v Předboji. Je absolventkou Střední uměleckoprůmyslové školy a vzhledem k
            tomu, že je rovněž zkušenou a dlouholetou pedagožkou, doplňuje si vzdělání v
            tomto oboru  na Pedagogické fakultě ve studijním programu Specializace v
            pedagogice v oboru Speciální pedagogika. V rámci celoživotního vzdělávání je
            absolventkou kurzů Umění komunikace, Sociálního pracovníka a  řady kurzů
            arteterapeutických.

• 3.12. - se konala mimořádná třídní schůzka s novým vedením a 
zaměstnankyněmi MŠ

Některé z akcí MŠ Předboj v r. 2013 

Školní rok 2012/2013:
29.1. - odpoledne pro prarodiče
6.2.   - karneval na téma „profese“
7.2.   - návštěva solné jeskyně
8.3.   - odpoledne pro prarodiče
5.4.   - Noc s Andersenem ve školce 
10.4. - návštěva policistů Obecní policie v Líbeznicích
23.4. - zahájení plaveckého výcviku 
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27.6. - celodenní zájezd do Mirákula v Milovicích

Školní rok 2013/2014:
30.9. - účast na vítání občánků v Yard Resortu – pásmo básniček pro nové občánky 
15.11. - zájezd do „Divadla kouzel“ v Líbeznicích na představení S kouzly kolem světa
22.11. - divadlo „Já to jsem“ ve školce – Eliščiny pohádky 
9.12.   -  Mikuláš ve školce
11.12. - představení divadla „Kocábka“ ve školce – pohádková klauniáda „To budete
             čubrnět“
20.12. - Vánoční besídka

Mateřská škola Kojetice – kapacita 44 dětí 
Na základě smlouvy mezi obcemi Předboj a Kojetice z minulých let navštěvovalo MŠ 
Kojetice několik dětí z Předboje. 
V roce 2013 vyúčtovala obec Kojetice obci Předboj neinvestiční náklady za r. 2012 ve 
výši 46.702,13 Kč a školné za 6 předškoláků ve výši 16.000,-.
Počet dětí z Předboje v MŠ Kojetice v r. 2012:
Od 1.1. do 30.6.2012       8 dětí 
Od 1.7. do 31.8.2012       4 děti
Od 1.9. do 31.12.2012     7 dětí

Základní škola Kojetice
Malotřídní škola pro 1. stupeň ZŠ – kapacita 25 žáků

Ve školním roce 2012/2013 navštěvovaly  školu v  Kojeticích  3  děti z Předboje. 
V roce  2013  byly  obci  Kojetice  uhrazeny  neinvestiční  náklady za  r.  2012  ve  výši 
22.428,- Kč.

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice  
Kapacita školy: 540 žáků ZŠ a 170 žáků ZUŠ

Původní  kapacita  školy  byla  450  žáků  ZŠ  a  120  žáků  ZUŠ,   byla  však  navýšena 
usnesením Rady obce Líbeznice z 10.1.2013.

Nadále platí „Dohoda o spádovém obvodu  ZŠ Líbeznice pro ročníky 1 – 9,  uzavřená v 
souladu se zákonem mezi obcemi Předboj a Líbeznice.   
V r.  2013 bylo  provedeno zateplení  školy včetně  výměny oken.  Práce  na  zateplení 
začaly  v  polovině  dubna.  Vyměněna  byla  všechna  okna  a  vchodové  dveře  a  byla 
provedena rekonstrukce kotelny. Projekt byl realizován s pomocí prostředků Operačního 
fondu  životního  prostředí,  které  přesahovaly  12  mil.  Kč  a  obec  Líbeznice  do 
rekonstrukce vložila téměř 6 mil. Kč.   

Do školy dojíždějí děti z Předboje autobusem: 
• Do školy v Kojeticích  je možné od 1.9.2013 využít několik nových spojů linky 

418 do/ze zastávky Kojetice, žel.st.
• Do Líbeznic jezdí děti linkou 368. Ranní spoj v 7.21 z Předboje a polední spoje 
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v 11.50 a  ve 12.45 z Ládví zajíždějí ke škole, zast. Líbeznice, škola. U ostatních 
spojů je nutné využít zastávku Líbeznice II.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 se konal takto:

ZŠ Kojetice – 6.2.2013 od 11.00 do 17.00 hod. 
                        Současně probíhal den otevřených dveří. 
                        
Základní škola v Kojeticích přijímala ve šk. roce 2013/2014 max. 15 žáků do 1. ročníku, 
s tím, že od tohoto šk. roku bude 1. ročník samostatný.

ZŠ Líbeznice – 17.1.2013 od 14.00 do 16.00 hod.  děti z MŠ Líbeznice 
                                           od 16.00 do 18.00 hod.  děti z MŠ Bašť
                          18.1.2013 od 13.00 do 15.00 hod. děti z MŠ Měšice
                                            od 15.00 do 17.00 hod. ostatní spádové obce

Příl. D79/2013 – Rozhovor s Ivanou Pekárkovou, ředitelkou ZŠ a ZUŠ Líbeznice
                            (uveřejněno na web. stránkách obce 7.12.2013) 

Zdravotnictví

Zdravotní ordinace praktické lékařky pro dospělé v Předboji se přestěhovala z adresy 
U Prutníku 188 na novou adresu, do ulice Baštěcká 315.
Zahájení provozu nové ordinace:  14.1.2013.

Lékařka:                MUDr. Henrieta Mavrogeni
Zdravotní sestra:   Petra Rollová 
                                
Ordinační hodiny zůstaly po přestěhování stejné:
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.  
MUDr. Henrieta Mavrogeni ordinuje také v Libiši a v Praze. 

Část občanů využívá  zdravotní středisko v Líbeznicích, kde začala 
v r. 2013 rekonstrukce budovy výměnou oken a vstupních dveří.

Ve zdravotním středisku v Líbeznicích ordinují tito lékaři:

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. 
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Dětská lékařka  MUDr.  Jana Homolková
Ordinační hodiny: 
Po    7.30 – 12.30 hod.,  poradna 13.00 – 14.30 hod.
Út  12.00 – 15.00 hod., prevence 15.00 – 18.00 hod. 
St     7.30 – 10.00 hod., poradna 10.00 – 12.30 hod., prevence 13.00 – 14.30 hod. 
Čt     7.30 – 10.00 hod., poradna 10.00 – 12.30 hod., prevence 13.00 – 14.00 hod. 
Pá     7.30 – 10.00 hod., poradna 10.00 – 12.00 hod., prevence 12.00 – 13.00 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, pá   7.30 – 12.00 hod.   

Gynekologie GYNEMA s.r.o. - MUDr. Veronika Galambošová
Ordinační hodiny:
Po         14.30 – 18.00 hod. 
Út, Čt     7.30 – 14.30 hod. 
St            7.30 – 15.30 hod. 

Gynekologická ambulance – MUDr. Petr Toupalík (dojíždí z Neratovic)
Ordinační hodiny v Líbeznicích:
Po     15.10 – 16.10 hod. 
St      15.10 – 16.10 hod. 
Pá     14.10 – 15.10 hod.  

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:
 Městská  nemocnice,  Neratovice  –  nestátní  zdrav.  zařízení  provozované 

soukromou společností ALMEDA, a.s.,  která patří  ke skupině zdravotnických 
zařízení mateřské společnosti  MEDITERRA s.r.o. 

 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 lůžkovou péči.

 Nemocnice Na Bulovce – zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR
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Doprava
 
Dopravní  obslužnost  zajišťovala  v  r.  2013  firma  ROPID  (Regionální  organizátor 
pražské integrované dopravy) prostřednictvím dopravce, firmy  ČSAD Střední Čechy se 
sídlem v Brandýse nad Labem/ Staré Boleslavi. V roce 2013 došlo k některým zásadním 
změnám v dopravní obslužnosti obce. Až do konce srpna 2013 jezdily do obce tyto 
linky PID (Pražské integrované dopravy):
368 – Praha,Ládví - Předboj
416 – Předboj/Zlonín-Líbeznice (školní autobus)
418 – Libiš-Odolena Voda 

Linka 368 zůstala až na několik drobných úprav v jízdních řádech v provozu po celý rok 
a zajišťovala spojení s Prahou. 

Změny nastaly od 1.9.2013 u linek 416 a 418, a sice:

Byla zrušena linka PID 416 (školní autobus): 
Tato linka byla v provozu pouze do srpna 2013, poté byla zrušena. Jako školní autobus 
slouží dětem do Líbeznic nadále  linka 368. Ráno  spoj  v 7.21 hod. z Předboje do 
zastávky Líbeznice, škola. Možno též použít ostatní spoje této linky, avšak pouze do 
zastávky Líbeznice II. Domů mohou děti použít kterýkoliv spoj linky 368 ze stanice 
Líbeznice II. Spoje v 11.50 a 12.45 z Ládví zajíždějí kvůli bezpečnosti malých dětí ke 
škole, do zastávky Líbeznice, škola.
Do Kojetic je možné použít nyní pro cestu do školy nově upravenou linku 418, spoj č. 2 
v 7.25 hod. z Předboje do zastávky Kojetice, žel.st. Zpět dosud nejezdil z Kojetic žádný 
spoj. Nyní je možné použít některý ze spojů upravené linky 418 ze zastávky Kojetice, 
žel.st.

Upravená linka PID 418 (Libiš – Odolena Voda):
Původně se jednalo o linku, která sloužila dlouhá léta k přepravě pracujících do/z  Aera 
Vodochody v  Odoleně  Vodě a  jednalo  se  pouze  o  2  spoje.  Jeden  ráno z  Libiše  do 
zastávky Odolena Voda, závod a jeden spoj odpoledne od Area do Libiše.  Tyto dva 
spoje byly zachovány a s platností od 1.9.2013 byla tato linka rozšířena o dalších 5 
spojů do/z Neratovic tak,  aby bylo možné využívat  tuto linku k cestám do školy v 
Kojeticích  a  v  Neratovicích   nebo  k  cestám  k  lékařům  či  za  dalšími  službami  v 
Neratovicích. Nové spoje:
Předboj – Neratovice, nám. Republiky:     7.25 a  9.55 hod.
Neratovice, nám. Republiky – Předboj:   10.10, 12.55 a 15.43 hod. 
Toto nové spojení s Neratovicemi mohou využívat i obyvatelé dalších obcí na trati, tj. 
Bašť, Líbeznice a  Bořanovice,  neboť spoje do Neratovic  navazují  na  spoje  linky 368
z Ládví a spoje z Neratovic pokračují z Předboje na Ládví. V Předboji dochází pouze ke 
změně č. linky. 
Příl. D76/2013 – jízdní řád

Ceny jízdenek v r. 2013:

Linka PID 368
Celý rok platil  tarif  z  1.7.2011 s několika dodatečnými změnami z r.  2012 a 2013. 
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Změny tarifu z r. 2013 se však netýkaly cen, a to ani na území hl. m. Prahy ani ve  
vnějších pásmech.  Tzn., že ceny jízdenek v r. 2013 zůstaly po celý rok stejné jako v r.  
2012.

Obec Předboj leží v 6. pásmu Pražské integrované dopravy (z toho jsou 2 vnější pásma):
P = 1. a 2. pražské pásmo (centrum)
0 = 3. pásmo – dojezdové (k nejbližšímu metru tzv. širší centrum)
B = 4. pásmo – dojezdové (tzv. okraj)
V pořadí 5. pásmo je 1. vnější pásmo – končí v Bašti
V pořadí 6. pásmo je 2. vnější pásmo = Předboj 

Ceny pro cestování v regionu – vybrané údaje týkající se obce Předboj:
Druh jízdenky Počet pásem Počet minut Jízdné Kč od 1.1.2011

Plnocenná přestupní 6 150 46,-

Plnocenná přestupní 4 90 32,-

Plnocenná přestupní 2 max. 30 min. 18,-

Plnocenná přestupní 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 Počet minut Jízdné Kč od 1.1.2011

Plnocenná přestupní 4 pásma: P, 0, B 90 32,-

Plnocenná přestupní 4 pásma: P, 0, B  v povrch.dopravě 
a metro 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 až 15 let, musí však na  
požádání  předložit  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 platí děti 6-15 let a senioři do 70 let v Praze poloviční  jízdné, avšak musí 
vlastnit průkazku PID.

Linka PID 418
Předboj i Neratovice leží v 2. tarifním pásmu PID a doba jízdy nepřesahuje 15 min.
Dle platného tarifu PID je tedy cena jízdenky 12,- Kč. 

ROPID účtuje obcím každoročně prokazatelné ztráty dopravce u linek zařazených do 
ostatní dopravní obslužnosti, tj. spoje mimo dopravní špičku,  noční a víkendové spoje. 

Zálohy zaplacené v r. 2013:
linka 368                                                              155.200,50 Kč
linka 418                                                                  5.138,40 Kč
tj. celkem                                                              160.338,90 Kč   
Skutečné náklady na obě linky v r. 2013 činily   170.519,60  Kč    
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Změny jízdních řádů v r. 2013:

Linka PID 368:
1.9. -  kromě menších úprav u jednotlivých spojů došlo k přidání nového spoje z Ládví
          do Předboje ve 21.30 hod. Doposud jezdil autobus z Ládví v 19.55 a další až ve
          23.00 hod. Na případných ztrátách dopravce u tohoto nového spoje se bude obec 
          Předboj  podílet, neboť se jedná o velmi potřebný spoj, o který obec již dlouhá 
          léta usilovala. 
          Dále byl přidán další 1 spoj ve směru z Ládví do Předboje v 15.15 hod. Tento
          spoj však bude končit ve stanici Bašť, Baštěk a nebude zajíždět do Předboje, tak
          jako spoj v 16.15 hod. z Ládví. Důvodem je skutečnost, že  Zastupitelstvo obce
          Předboj neshledalo tyto 2 spoje natolik potřebné, aby bylo nutné zvyšovat
          náklady na dopravní obslužnost obce u linky 368 a rozhodlo, že ušetřené finanční
          prostředky budou  použity na přidání nových spojů u linky 418 do/z Neratovic.
          Nově přidaný spoj v 15.15 hod. z Ládví bude financovat pouze obec Bašť. Podílet
          se na spolufinancování nemají zájem ani ostatní obce na trase (Líbeznice a
          Bořanovice) 
          Příl. D77/2013 – jízdní řád z 1.9.2013

15.12. - Jedná se o účelovou změnu, která by měla zajistit zkrácení intervalu v JŘ mezi
             zastávkami Předboj a Líbeznice, škola na 15 z původních 16 minut a tak
             umožnit dětem snížení ceny jízdenky z původních 9,-  na 6,- Kč. Pro dospělé
             cestující to znamená při cestě z Předboje do stanice Líbeznice, škola možnost
             použití jízdenky za 12,- místo 18,- Kč. Bylo konstatováno, že ROPID  vyšel v
             tomto případě vstříc požadavku obce, avšak nutno dodat, že skutečná doba jízdy
             mezi zmíněnými zastávkami nepřevyšuje 15 min. 
             Příl. D78/2013 – jízdní řád z 15.12.2013

Do  obce  je   možno  cestovat  také  autobusovými  spoji  linky  Praha-Mělník-Štětí  č. 
155731 (dříve 155712)  z/do zastávky  Předboj-rozcestí na silnici I/9. 
Příl. D80/2013 – jízdní řád z 15.12.2013

Různé 

Leden – byl zpevněn povrch Horňátecké ulice

Březen – ulice Baštěcká byla přehrazena červenobílou  závorou. Závora má zabránit 
                tomu, aby řidiči používali tuto ulicí jako zkratku mezi ulicemi Hlavní  
                a Velkoveská.

Červenec – v ulici Na Vršku byla umístěna nová dopravní značka upozorňující na to, že 
                    je zde autobusové obratiště, neboli konečná zstávka autobusu. Řidiči
                    autobusů by tak měli napříště parkovat na vyznačeném místě. Bylo
                    dohodnuto, že případné uvolnění tohoto obratiště od špatně parkujících
                    automobilů zajistí obecní policie.

19.11. -  konalo se setkání ČSAD Střední Čechy, ROPIDU a zúčastněných obcí.
              Během tohoto setkání bylo mj. konstatováno, že jízdní řád linky 368 se daří
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              dodržovat  ze 76,27 % a ke zpoždění dochází v 22,27 %. Z toho vyplývá, že
              přestože se jedná jen o statistická data, lze z nich dovodit, že přesnost spojů u
              této linky je poměrně dobrá. Setkání se za obec zúčastnil 1. místostarosta obce
              Mgr. Radek Soběslavský. 

29.12. - na obecních webových stránkách se objevila zpráva o tom, že na křižovatce
             Hlavní ulice (=okr. silnice č. III/0086) se silnicí I/9 byl zbourán bývalý strážní
             domek.           

 

Zimní údržba komunikací 

Úklid místních komunikací, tj. odstranění sněhu z vozovky,  zajišťuje firma ZEVOS, 
s.r.o. se sídlem v Předboji vlastní mechanizací na základě objednávky obce.

Úklid  sněhu  z  chodníků  a  posyp  zajišťuje  obec  vlastní  mechanizací.  Veškeré 
komunikace a chodníky v obci pomáhá uklízet nově také  traktor  zakoupený společně 
obcemi  z  mikroregionu Povodí  Mratínského potoka.  Ten slouží  zúčastněným obcím 
celoročně. Více viz „Z činnosti obecního úřadu“ str. 12.

Úklid sněhu a posyp okresních komunikací procházejících obcí zajišťuje SÚS (Správa a 
údržba silnic). V případě mimořádných kalamitních situací objednává obec u SÚS také 
úklid silnice kolem rybníka do Baště (jedná se o místní komunikaci).

Podnikání v obci 

Dle údajů z veřejné části živnostenského rejstříku podniká v obci nebo zde má své sídlo  
kolem 150 podnikatelstkých subjektů. 

Největší nebo nejznámější firmy, které mají své sídlo nebo provozovnu 
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. 

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



63 

České přístavy, a.s., skladový areál Předboj, Tůmovka 102
Firma České přístavy vlastní skladový areál v prostorách bývalého družstevního závodu 
Včela. Pronajímá skladové prostory několika firmám a stále nabízí k pronájmu další 
prostory.  

Tank ONO s.r.o. - čerpací stanice,  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:  Domažlická 160, Plzeň. 

Roland, s.r.o, Na Palpostě 119
Firma  byla  založena  v  roce  1991  a  nabízí  kompletní  lešenářské  služby,  montáže, 
demontáže, pronájmy a dopravu lešení. 

Menke lešení, s.r.o., Na Palpostě 119
Lešenářské služby 

PR Print s.r.o., Hlavní 115
Ofsetová tiskárna
Firma založená v r. 1994,  působí v Předboji od r. 1998. Zabývá se především  tiskem 
reklamních  materiálů  vyrobených  ofsetovým  tiskem.  Firma  provádí  zdarma  vazbu 
obecní 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. Firma byla založena v r. 1993 a její 
hlavní náplní je rostlinná výroba. 
Firma ZEVOS s.r.o. provádí v obci zimní údržbu místních komunikací a podílí se na 
likvidaci černých skládek v okolí obce. 

RadioPraha s.r.o. - Radio Dechovka, U Prutníku 232 
Radio  Dechovka  bylo  založeno  v  r.  2009  a  až  do  začátku  r.  2013  bylo  pouze 
internetovým  rádiem.   Provozovatel  Radia  Dechovka,  společnost  RadioPraha  s.r.o. 
získala dne 19. února 2013 v rámci vyhlášeného licenčního řízení licenci pro celoplošné 
rozhlasové  vysílání  v  pásmu  středních  vln.  Vysílání  pro  Prahu,  Středočeský  kraj  a 
přilehlé regiony zajišťuje vysílač v Bořanovicích. Zkušební vysílání začalo již v první 
polovině r. 2013 a výkon vysílače byl postupně navyšován.
15.6. slavilo rádio 4. narozeniny. Opět na perónu kojetického nádraží. K poslechu hrála
kapela Mělničanka a přítomni byli všichni moderátoři Radia Dechovka. 

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 loži. 
Firma poskytuje slevu 10 % na dárkové wouchery pro občany Předboje.
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Renova PV, s.r.o.,  Na Vršku 17
Firma  nabízí  malířské  a  lakýrnické  práce.  Kompletní  rekonstrukce  bytů  a  bytových 
prostor. Firma provozuje též půjčovnu stavebního a zahradního nářadí.

Billiard Teska, s.r.o., Spojovací 159 
Hlavní náplní firmy je 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
Mateřská škola byla postavena na obecním pozemku za obecním úřadem v r.  2011. 
Jedná se o první část MŠ s celkovou kapacitou 28 dětí. Stavba druhé části MŠ pro stejný 
počet dětí  je plánována v dalších letech v závislosti  na finančních prostředcích,  evt. 
získání potřebné dotace. 

                                                                                 Jitka Paděrová 
                                                                                    kronikářka
                                                                                    31.7.2014
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Přílohy

Nedílnou část kroniky tvoří přílohy. Přílohy jsou rozděleny takto:

1. Dokumenty – jsou označeny písmenem D, pořadovým č. a  rokem. Jejich 
seznam je uveden na str. 66 a 67.

2. 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. 68.

3. Fotografie – jsou označeny písmenem F, pořadovým č. a rokem a jsou uloženy 
v samostatném albu. Na rubu každé fotografie je popis a pořadové číslo, popř. 
autor fotografie. Popis a č. fotografie jsou uvedeny také v albu vedle fotografie. 

4. CD – jsou označeny písmeny CD, pořadovým č. a rokem. Jejich seznam je 
uveden na str. 68.

5. Různé předměty – jsou označeny nálepkou s písmenem P, pořadovým č. a  
rokem. Jejich seznam je uveden na str. 68. 

Pokud jsou přílohy v přímé souvislosti s textem, je v textu uveden odkaz na tyto přílohy.

Text kroniky ve formátu PDF  a  fotografie F1 až F273/2013 jsou zálohovány  na 
samostatných CD – viz seznam CD na str. 68.
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Seznam příloh ke kronice roku 2013:

Dokumenty:
D1/2013 – Zápis z 15. zasedání ZO Předboj z 14.1.2013
D2/2013 – Zápis z 16. zasedání ZO Předboj z 4.2.2013
D3/2013 – Zápis z 17. zasedání ZO Předboj z 25.3.2013
D4/2013 – Zápis z 18. zasedání ZO Předboj z 27.5.2013
D5/2013 – Zápis z 19. zasedání ZO Předboj z 19.6.2013
D6/2013 – Zápis z 20. zasedání ZO Předboj z 25.9.2013
D7/2013 – Zápis z 21. zasedání ZO Předboj z 4.12.2013
D8/2013 – Zápis z 22. zasedání ZO Předboj z 19.12.2013
D9/2013 – Předbojské zprávy č. 1 – vydání únor 2013
D10/2013 – Předbojské zprávy č. 2 – vydání duben 2013
D11/2013 – Předbojské zprávy č. 3 – vydání říjen 2013
D12/2013 – Předbojské zprávy č. 4 – vydání prosinec 2013
D13/2013 – Plakát s celodenním programem oslav 760. výročí obce – 31.8.2013
D14/2013 – Fotokopie první písemné zmínky o obci z r. 1253
D15/2013 – Soubor volebních lístků – prezidentské volby – první kolo 11.-12.1.2013
D16/2013 – Soubor volebních lístků – prezidentské volby – druhé kolo 25.-26.1.2013
D17/2013 – Soubor hlasovacích lístků – volby do Posl.sněmovny 25.-26.10.2013
D18/2013 – Rozpočet obce Předboj na rok 2013
D19/2013 – Rozpočtový výhled obce Předboj na období 2012 - 2015 
D20/2013 – Závěrečný účet obce za rok 2013
D21/2013 – Pozvánka na posezení v knihovně s vyhlášením nejl. dosp. čtenáře r. 2012
D22/2013 – Pozvánka pro dětské čtenáře na 3. podvečerní čtení s Andersenem 5.4.2013
D23/2013 – Pozvánka na setkání seniorů v Yard Resortu – film Vrásky z lásky 6.5.2013
D24/2013 – Nabídka občerstvení kavárny Yard Resortu při akci seniorů 6.5.2013
D25/2013 – Plakát na akci „Dětský den s příchutí Bavorska“ v Yard Resortu 26.5.2013
D26/2013 – Plakát na 6. Předbojský blešák 15.9.2013
D27/2013 – Pozvánka + vstupenka na Zahradu Čech do Litoměřic 16.9.2013
D28/2013 – Plakátek na jarně-letní bazárek dětského oblečení 13.4.2013
D29/2013 – Plakátek na podzimně-zimní bazárek dětského oblečení 12.10.2013
D30/2013 – Otevření sekáče v ulici Kojetická – leták 
D31/2013 – Pozvánka na podzimní setkání seniorů v Yard Resortu – film Babovřesky 
D32/2003 – Pozvánka obecní knihovny na 4. podvečerní čtení pro děti 6.12.2013
D33/2013 – Pozvánka na setkání seniorů se soutěží Předbojské pečení 16.12.2013
D34/2013 – Pozvánka na setkání dospělých čtenářů knihovny 23.9.2013
D35/2013 – Ceník masa a uzeniny – řeznictví Mašek – léto 2013
D36/2013 – Ceník masa a uzeniny – řeznictví Mašek – podzim/zima 2013
D37/2013 – Informace OÚ o kontrole a čištění spalinových cest  firmou Kros s.r.o.
D38/2013 – Nabídka mražených výrobků firmy eismann z prosince 2013
D39/2013 – Nabídka valentýnského menu Restaurace U Svobodů 14. - 17.2.2013
D40/2013 – Plakát na taneční zábavu v Restauraci U Svobodů 22.3.2013
D41/2013 – Plakát na Majáles – Čarodějnice u rybníka 30.4.2013 (Svobodovi)
D42/2013 – Plakát na Halloween párty v rest. U Svobodů 1.11.2013
D43/2013 – Vzorový jídelní lístek s denním menu z rest. U Svobodů
D44/2013 – Plakát na Silvestr pod kloboukem v rest. U Svobodů 
D45/2013 – Rámcová partnerská smlouva obce Předboj a MAS Nad Prahou z 21.3.2013
D46/2013 – Statut MAS Nad Prahou o.p.s.
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D47/2013 – Akční nabídka Pizzerie Na Hřišti, Předboj na říjen 2013
D48/2013 – Akční nabídka Pizzerie Na Hřišti, Předboj na listopad 2013 
D49/2013 – Plakát Restaurace Na Hřišti na Pálení čarodějnic 30.4.2013
D50/2013 – Plakát na open-air-zábavu na hřišti $ WANTED $  13.7.2013
D51/2013 – Plakát  Restaurace Na Hřišti na Disco na hřišti 21.9.2013
D52/2013 – Plakát Restaurace Na Hřišti na nohejbalový turnaj 12.10.2013
D53/2013 – Úmrtní oznámení Vojtěch Mixtaj 
D54/2013 – Vzor pozvánky a pamětního listu na vítání občánků 30.9.2013
D55/2013 – Pamětní arch vydaný u příležitosti vítání nových občánků 30.9.2013 
D56/2013 – Informační leták Yard Resortu  „Zima 2013“
D57/2013 – Informační leták Yard Resortu „Jaro-léto 2013“
D58/2013 – Leták informující o otevření restaurace Ke Tvrzi v Yard Resortu
D59/2013 – Informační leták Yard Resortu „Podzim-zima 2013“
D60/2013 – Plakát na výstavu smaltových obrazů „Ozvěny smalt art“
D61/2013 – Plakát na Dětský masopust 17.2.2013
D62/2013 – Plakát na letní příměstský tábor v Yard Resortu – Agentura Andělky 
D63/2013 – Plakát na Jarní předbojský přespolní běh 28.4.2013
D64/2013 – Plakátek na Výroční, zahajovací golfový turnaj 8.5.2013
D65/2013 -  Plakát na představení Milostný trojúhelník  23.5.2013 v Yard Resortu
D66/2013 – Plakát na koncert skupiny Kmotra rock revival 7.6.2013 v Yard Resortu
D67/2013 – Leták Yard Resortu s nabídkou letních příměstských táborů 
D68/2013 – Plakát na Halloween na statku 27.10.2013
D69/2013 – Plakát na akci Mikuláš v Yard Resortu 1.12.2013
D70/2013 – Plakát na Adventní koncert v Yard Resortu 22.12.2013
D71/2013 – Plakát na 19. evropské firemní sportovní hry v Yard Resortu 20.6.2013
D72/2013 – Vzory nálepek na popelnice od firmy A.S.A., spol. s r.o.
D73/2013 – Anketa obecní knihovny – anketní otázky. 
D74/2013 – Pozvánka do divadla + vstupenka, hra Blbec k večeři – 24.4.2013
D75/2013 – Pozvánka do divadla + vstupenka, hra Klára a Bára – 16.10.2013
D76/2013 – Jízdní řád linky 418 z 1.9.2013
D77/2013 – Jízdní řád linky 368 z 1.9.2013
D78/2013 – Jízdní řád linky 368 z 15.12.2013
D79/2013 – Rozhovor: Ivana Pekárková, ředitelka ZŠ a ZUŠ – web.str.obce 7.12.2013
D80/2013 – Jízdní řád linky 155731 Praha – Mělník – Štětí z 15.12.2013
D81/2013 – Dopis firmy EKO-KOM, a.s. z 19.6.2013 o třídění odpadu v r. 2012
D82/2013 – Osvědčení o úspoře emisí v r. 2012 vydané 14.6.2013
D83/2013 – Plakát na turnaj v malé kopané 
D84/2013 – Plakát na Rybářské zahájení sezóny 25.5.2013 
D85/2013 – Článek o II. ročníku Memoriálu Karla Tomase 28.9.2013
D86/2013 – Stejnopis/notářský zápis – Zakládací smlouva MAS Nad Prahou o.p.s.
D87/2013 – Novoročenka OÚ Předboj 
D88/2013 – Novoročenka zaslaná Obecnímu úřadu Předboj ZŠ a ZUŠ Líbeznice 
D89/2013 – Magazín Dnes s ročenkou 2013: nejdůležitější události uplynulého roku 
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Výstřižky:
V1/2013 – Náš Region č. 1/3.1.2013 – Hejtman ocenil žákyně
V2/2013 – Náš Region č. 5/28.2.2013 – Obecní policie má nový vůz
V3/2013 – Náš Region č. 9/25.4.2013 – Večer ve znamení čtyřlístku 
V4/2013 – Náš Region č. 10/9.5.2013 – Rozběhla se rekonstrukce školy
V5/2013 – Deník AHA! - Vláda Jiřího Rusnoka jmenovaná prezidentem 10.7.2013

CD:
CD1/2013 – Text kroniky r. 2013 ve formátu PDF
CD2/2013 – Fotografie pod č. F1/2013 až F273/2013, které jsou v papírové podobě
                     uloženy též v samostatném albu
CD3/2013 – Různé fotografie obce v r. 2013 
CD4/2013 – Fotografie z průběhu oslav k výročí obce – 760 let od první písemné
                     zmínky o obci
CD5/2013 – Fotografie z různých akcí pořádaných v obci v r. 2013
CD6/2013 – Fotografie: nová výstavba, některé ulice

Předměty:
P1/2013 – button (placka) k výročí obce se špendlíkem
P2/2013 – button (placka) k výročí obce s magnetem 
P3/2013 – nástěnný kalendář na r. 2014 vydaný obcí 

Fotografie:
Fotografie  č.  F1/2013  až  F273/2013  jsou  uloženy  v  samostatném  albu  s  číslem  a 
popisem vedle fotografie a na rubu každé fotografie. Je-li znám autor je uveden na zadní 
straně fotografie. 
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Rejstřík

A

Akce pro seniory  (viz „Různé“) 23,24

Akce Sokola Předboj 43

Akce restaurace U Svobodů 28

Akce restaurace Na Hřišti 30

Aktivity na statku (Yard Resort) 46

B

Bazárek dětského oblečení 23,24

Bezpečně v naší obytné zóně (akce pro děti) 23

Blešák 24

C

Ceny základních potravin 27
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Č

Činnost obecního úřadu 11

Činnost obecní policie 40

Členové obecního zastupitelstva 8

D

Denní tisk 25

Dětský den 49

Dětský masopust v Yard Resortu 48

Divadlo 53

Domácí zvířectvo 37

Doprava 59

Dopravní akce pro děti 23
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F

Filmová představení pro seniory 23,24

Firmy v obci 62

Fotbal 41

H

Halloween na statku 50

Halloween v restauraci U Svobodů 29

Hřbitovy 26

I

Internet 25,51

K

Kadeřnictví 25

Kanalizace 15

Knihovna 51

Kominické firmy 26

Komunální odpad 16

Kontaktní údaje OÚ 7

Kontejnery na tříděný odpad 16

Kontejner velkoobjemový 17

Kostel 26

Kultura 51

L

Lékárny 58

Lékaři 57

Likvidace odpadů 16

M

Masáže 25

MAS nad Prahou 11,12

Mateřská škola Předboj 54

Memoriál Karla Tomase 45
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Mikuláš na statku 50

Mléko z farmy 25

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 17

N

Narozené děti v r. 2013 39

Nová výstavba 27

O

Obec pověřená 7

Obec s rozšířenou působností 7

Obecní knihovna 51

Obecní policie 40

Obecní zastupitelstvo 8

Obchod 27

Obyvatelstvo 38

Očkování psů a koček 23,37

Odpady 16

Oslavy výročí obce 12

P

Pálení čarodějnic 29,30

Pedikura 25

Plnění rozpočtu 2013 22

Počasí 30

Počet obyvatel 38

Podnikání v obci 62

Pohostinská zařízení 27

Pohřebnictví 26

Poplatky za kanalizaci 15

Poplatek za psa 15

Pošta a telefon 25

Potraviny Předboj 27

Požární ochrana 15

Prodej kuřat 23
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Prodej masa 26

Prodej stromků 36

Předbojské zprávy 11

Předbojský přespolní běh 46,49

Předbojský triatlon IV. ročník 46,49

Přehled akcí v Yard Resortu 48

Přírodní poměry 30

Příslušnost ke kostelu 26

R

Restaurace Na Hřišti 29

Restaurace U Svobodů 28

Restaurace Ke Tvrzi 47

Rostlinstvo 36

Rozpočet obce schválený 22

Rozpočet obce plnění 22

Rozvoz masa 26

Rybářský spolek 44

S

Sestava fotbalového týmu 42

Schválený rozpočet 22

Silvestr pod kloboukem U Svobodů 29

Služby 25

Sokol Předboj 41

Soutěž o nejúžasnější vánoční cukroví 24,53

Spolky 41

Sport 45

Sraz rodáků v restauraci Na Hřišti 30

Stromy 36

Š

Škola mateřská Předboj 54

Školství 54

Školy základní 56
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Trestná činnost 40

Triatlon 46,49

U

Události ve světě 4

Události v Česku 5

Události v obci 9

Úřední hodiny OÚ 7

V

Veřejná zasedání ZO 14

Vítání občánků 40

Vodné 15

Vodovod 15

Volby 18

Všeobecné údaje o obci 7

Vybavenost obce 15

Výbor rybářského spolku 44

Výbor Sokola                                               44

Výročí obce 12

Výsledky třídění odpadu 17

Y

Yard Resort – aktivity na statku 46

Yard Resort – přehled akcí 48

Z

Zájezdy za kulturou 53

Základní školy 56

Zaměstnanci OÚ 8

Zasedání ZO 14

Z činnosti OÚ 11

Zdravotnictví 57
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Zdravotní ordinace v Předboji 57

Zdravotní středisko v Líbeznicích 57

Zemědělství 38

Zemřelí občané v r. 2013 39

Zimní údržba komunikací 62

Změny jízdních řádů linek PID 61

Zvířectvo 37

Ž

Životní jubilea 39
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