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Charakteristika roku

 Začátek  roku  2014  začal  dohadováním  vítězných  stran  z  říjnových  voleb
minulého roku o sestavení koalice a následné sestavení vlády.

 2014 byl rok, kdy pokračovala ukrajinská krize, která začala v listopadu 2013.
Události  na  Ukrajině  přerostly  v  občanskou  válku  a  nabyly  mezinárodního
přesahu. Situace se vyhrotila v březnu 2014, když masové nepokoje na východě
země  přerostly  v  ozbrojený  konflikt.  Nepokoje  si  vyžádaly  tisíce  obětí  na
životech a kolem 900.000 lidí uprchlo z Ukrajiny, většinou do Ruska.

 Byl to rok, ve kterém jsme vzpomínali 100. výročí vypuknutí 1. světové války.

 Byla velmi mírná zima a to jak v prvních měsících roku, které byly extrémně
teplé, tak i koncem roku.
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Stručně o hlavních událostech ve světě a v Česku

Svět

 6.2.  zemřel v Bratislavě ve věku 96 let bývalý vysoký funkcionář KSČ Vasil 
Bilak. V r. 1968 podepsal tzv. zvací dopis pro vojska Varšavské smlouvy.

 7.2. - 23.2. se konaly XXII. zimní olympijské hry v ruském Soči.
Česká republika se umístila v celkovém pořadí na 15. místě se ziskem celkem
8 medailí:
Martina Sáblíková – rychlobruslení, 5000 m – zlatá medaile
                                  rychlobruslení, 3000 m – stříbrná medaile

            Eva Samková – snowboardcross – zlatá medaile
            Ondřej Moravec – biatlon, stíhací závod – stříbrná medaile
                                           biatlon, hromadný start – bronzová medaile
            Gabriela Soukalová – biatlon, hromadný start – stříbrná medaile
            Český tým – Soukalová, Vítková, Soukup, Moravec – biatlon,
                                 smíšená štafeta – stříbrná medaile
            Jaroslav Soukup – biatlon, sprint – bronzová medaile

 29.3. ve slovenských prezidentských volbách s převahou zvítězil Andrej Kiska a
stal se tak novým slovenským prezidentem.

 18.9. se uskutečnilo ve Skotsku referendum o odtržení Skotska od Velké 
Británie. Na základě výsledků referenda zůstalo Skotsko i nadále součástí Velké 
Británie. Pro odtržení hlasovalo 44,7 %,  proti 55,3 %. Hlasování se zúčastnilo 
85 % obyvatel Skotska.

 16.12.  zaútočili bojovníci Tálibánu na školu v pákistánském městě Péšávar. 
Podle úřadů bylo zabito 132 dětí a devět zaměstnanců školy. Dalších 124 lidí 
bylo zraněno. Armáda po celodenní bitvě oznámila, že bylo zabito všech sedm 
útočníků.
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Česko
 1.1.  vstoupil v účinnost nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který nahradil 

stávající občanský zákoník z r. 1964 a jeho novely.

 1.1.  došlo na palestinské ambasádě v Praze k tragické události. Při neopatrném 
zacházení došlo k výbuchu trezoru a byl vážně zraněn velvyslanec Palestiny, 
který následně v nemocnici zemřel.

 6.1.  lídři stran ČSSD, ANO a KDU-ČSL podepsali koaliční smlouvu. 
Trojkoalice určila, že vláda má mít 17 postů včetně premiéra a dvou ministrů 
bez portfeje.

 17.1.  prezident Miloš Zeman jmenoval Bohuslava Sobotku (ČSSD) předsedou 
vlády.

 18.1.  byl na kongresu ODS v Olomouci zvolen novým  předsedou strany Petr 
Fiala, bývalý ministr školství ve vládě Petra Nečase. Prvním místopředsedou 
strany byl zvolen europoslanec Jan Zahradil. Jedním z dalších 4 místopředsedů 
byl zvolen Martin Kupka, starosta Líbeznic.

 29.1.  prezident Miloš Zeman jmenoval ministry nové vlády Bohuslava Sobotky.
Vláda byla sestavena ze 17 ministrů, z toho byly 3 ženy.

 14.2.  zvolila sněmovna ve druhém kole za ombudsmana Annu Šabatovou. 
Dostala nejnižší nutný počet hlasů, a to 85.

 18.2.  vláda premiéra Bohuslava Sobotky získala důvěru Poslanecké sněmovny.
Stalo se tak po 12ti hodinové diskusi poslanců nad programovým prohlášením 
kabinetu. Z celkového počtu 181 přítomných poslanců hlasovalo pro vládu 110 
členů koalice. Proti hlasovali poslanci TOP 09 a ODS. Poslanci KSČM se 
zdrželi hlasování, poslanci Úsvitu Tomio Okamury při hlasování opustili jednací
sál.

 13.4.  novým policejním prezidentem byl jmenován Tomáš Tuhý.

 23. - 24.5. se konaly volby do Evropského parlamentu. Vítězem se stalo hnutí 
ANO s 16,13 % hlasů. Na druhém místě se umístila strana TOPO9 s 15,95 % 
hlasů a na třetím místě se umístila ČSSD s 14,17 % hlasů.

 15.9. rozhodla vláda o zvýšení minimální mzdy o 700 Kč na celkem 9.200 Kč. 
Bylo rozhodnuto, že ke zněně by mělo dojít od začátku roku 2015.

 20.9.  předsedou Vojenského výboru NATO se stal Náčelník českého 
generálního štábu Petr Pavel s tím, že  současného předsedu vystřídá v  roce. 
2015.

 7.10.  evropský parlament schválil nominaci Věry Jourové, dosavadní ministrině
Ministerstva pro místní rozvoj, na post eurokomisařky pro spravedlnost, 
spotřebitelskou politiku a rovnost pohlaví. Novou ministriní pro místní rozvoj se
stala Karla Šlechtová.
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 10. - 11.10. se konaly volby do zastupitelstev obcí.

 16.10.  došlo k výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku. Stalo se tak
v objektu Vojenského technického ústavu, který si pronajala firma IMEX Group.
Muniční sklad byl výbuchem zcela zničen. Dva lidé přišli o život.

 23.10. odletěl prezident Miloš Zeman na státní návštěvu do Číny. Na cestě ho 
doprovázela šedesátičlenná skupina obchodníků, mezi kterými byl mj. expremiér
Petr Nečas.

 1.12. ochromila Česko ledovka. Mrznoucí déšť komplikoval dopravu na většině 
území republiky. Tramvajová doprava v Praze zažila dokonce poprvé v historii 
úplné zastavení provozu.

 5.12.  poslanci si zvýšili platy. Základní poslanecký plat byl zvýšen  o 2,9 %.
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Údaje o obci

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

Kontaktní údaje obecního úřadu
Adresa:     Hlavní 18, Předboj, 250 72 p. Kojetice u Prahy
Telefon:    315 682 901
Fax:          315 682 901
E-mail:     podatelna@predboj              

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

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

Obecní zastupitelstvo do října 2014 zvolené ve volbách v r. 2010
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: Robert Vignát-Mimochodský, Tomáš Svoboda, Pavla Příšovská,
Ing. Karel Kodiš, Mgr. Radek Soběslavský, Marie Bíbrová, Petr Polák                           17.9.2014
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Obecní zastupitelstvo od listopadu 2014 zvolené ve volbách v r. 2014
Pavla Příšovská                         - starostka obce
Mgr. Radek Soběslavský           - místostarosta obce
Martina Peťurová                      - předsedkyně finančního výboru
Jaroslav Vrábel                          - předseda kontrolního výboru
Ing. Jan Pavelka                             - předseda školského výboru
Robert Vignát-Mimochodský         - člen zastupitelstva
Tomáš Svoboda                              - člen zastupitelstva

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, strojník
vodohospodářských zařízení
Robert Vignát-Mimochodský  - strojník vodohospodářských zařízení

Obec využívala v r. 2014 pro zaměstnanecké pozice také dotační program Úřadu práce -
veřejně prospěšné práce, a sice:
Irena Veverková  - pomocník, uklizeč VPP

Zvonička v parku
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Přehled hlavních událostí v obci v roce 2014

Datum Název akce Str.

17.1. Představení Milostný trojúhelník v Yard Resortu, na sýpce 53

11.2. Filmové představení pro malé děti v zas. místnosti OÚ 23

14.-16.2. Valentýn v restauraci U Svobodů 33

26.2. Vítání občánků v kavárně Yard Resortu 53

1.3. Zabíjačkové hody v restauraci U Svobodů 33

12.3. Setkání čtenářů a příznivců knihovny v zasedací místnosti OÚ 56

19.3. Děti  z  MŠ navštívily  knihovnu a v zas.  místnosti  OÚ malovaly
obrázky

56

24.3. Veřejné zasedání ZO č. 23 12

25.3. Filmové představení pro malé děti v zas. místnosti OÚ 23

29.3. Jarně-letní bazárek dětského oblečení 23

29.3. Disco 80. - 90. léta v restauraci Na Hřišti 35

11.4. 5. Čtení pro dětské čtenáře knihovny i ostatní děti - velikonoční 56

27.4. Setkání sousedů nad Prahou v Yard Resortu 11,53

30.4. Pálení čarodějnic u rybníka – pořádala restaurace U Svobodů 33

30.4. Pálení čarodějnic na hřišti – pořádala restaurace Na Hřišti 35

18.5. 7. Předbojský blešák 24

23.-24.5. Volby do Evropského parlamentu 17

26.5. Vyšly Předbojské zprávy – 1. číslo ročníku 2014 (květen) 12

28.5. Zájezd-divadlo U Hasičů-„Víš přece, že neslyším, když teče voda“ 58

30.5. Dopravní akce pro děti 24

31.5. Dětský den na hřišti 9

1.6. Švýcarský dětský den v Yard Resortu 54

18.6. Veřejné zasedání  ZO č. 24. 12

20.6. Bylo vypsáno výběrové řízení na dostavbu MŠ Předboj 10,60

23.6. Bylo vypsáno výběrové řízení na 2 učitelky MŠ Předboj 60

27.6. Taneční zábava v restauraci U Svobodů 33

29.8. Nová houpačka na dětském hřišti 25

15.9. Zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech 25

17.9. Veřejné zasedání ZO č. 25 12

20.9. Ping pong turnaj v restauraci U Svobodů 34

30.9. Vyšly Předbojské zprávy – 2. číslo ročníku 2014 (září) 12

4.10. Podzimně-zimní bazárek dětského oblečení 25
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8.10. Akce pro seniory – Luba Skořepová v rest. U Svobodů 25

8.10. Veřejné zasedání ZO č. 26 12

10.-11.10. Volby do zastupitelstev obcí 19

3.11. Veřejné zasedání ZO č. 1 (ustavující) 12,21

11.11. Večerní lampionový průvod dětí z MŠ Předboj za sv. Martinem v
doprovodu rodičů

60

14.11. Filmové představení pro malé děti v zas. místnosti OÚ 26

19.11. Zájezd do divadla METRO na hru „Sextet“ 58

22.11. Ping pongový zápas mezi týmy Restaurací Na Hřišti a U Svobodů 35

28.11. Adventní posezení - děti na OÚ s  rozsvícením vánočního stromku 26

6.12. Mikulášské setkání a předvánoční jarmark v Yard Resortu 54

12.12. Předvánoční dílnička pro děti s Janou H. - korálkování 26

15.12. Veřejné zasedání ZO č. 2 12

17.12. 2. Předbojské pečení – posezení seniorů a soutěž v pečení cukroví 26,57

22.12. Vyšly Předbojské zprávy – mimořádné vydání (historie obce) 12

30.12. Večerní pochod obcí s hůlkami nebo i bez hůlek 27

Z činnosti obecního úřadu:

1.1. - od tohoto data začala v obci působit firma SITA CZ, a.s. Tato firma zajišťuje
         likvidaci odpadů a nahradila dosavadního poskytovatele těchto služeb, firmu
         A.S.A., s.r.o. Důvodem ke změně byla cena služeb, neboť firma SITA nabídla
         výhodnější podmínky – viz  „Likvidace odpadů“ str. 14.
         Firma SITA poskytuje služby ve stejném rozsahu jako firma A.S.A., s.r.o., tzn.
         odvoz komunálního odpadu a bioodpadu, kontejnery na tříděný odpad,
         velkokapacitní kontejnery a svoz nebezpečného odpadu.
         Svozovým dnem pro komunální odpad zůstalo úterý, jak tomu bylo doposud.
         Velikost nádob na komunální odpad je 120 l, jako doposud.
         Příl. D14/2014 – informace o změně svozové firmy komunálního odpadu

31.5. - OÚ uspořádal ve spolupráci s TJ Sokol Předboj dětský den na fotbalovém hřišti.
           Program byl zahájen v 15.00 hod. vystoupením dětí z MŠ Předboj. Děti měly
           připravené pásmo písniček, které pro ně připravila a na kytaru je doprovodila
           paní učitelka Simona.
           Na program přišly pak různé sportovně zábavné disciplíny jako skákání v pytli,
           shazování plechovek míčkem, překážkový běh, střelba ze vzduchovky, chytání
           rybiček apod. Pro děti bylo připraveno také stanoviště korálkové kreativity a
           skákací hrad. Na řadu přišla také Obecní policie Líbeznice, která umožnila
           dětem prohlédnout si služební auto a svézt se na policejním motocyklu.
           Odpoledne zakončili hasiči JSDH Neratovice, kteří nastříkali na hřiště barevnou
           pěnu, ve které se děti mohly vydovádět.
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           Za účast v různých disciplínách dostávaly děti drobné odměny a razítko na
           připravenou kartičku, kterou obdržely na samém začátku a  po splnění všech
           disciplín dostaly diplom (viz příl. D16/2014)
           Občerstvení po celé odpoledne zajišťovala restaurace Na Hřišti, která připravila
           stánek s občerstvením také venku, přímo na hřišti. K dispozici byl také stánek
           s kávou „Kafee bar“, kde bylo možné vybrat si z různých druhů kávy.
           Celé odpoledne se velmi vyvedlo, účast dětí i rodičů byla velká a přálo i počasí.
           Přílohy: D15/2014 – plakát
                         D16/2014 – vzor diplomu za splnění všech disciplín

20.6. - bylo vypsáno výběrové řízení na dostavbu MŠ Předboj.
           Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3,300.000,- bez DPH
           Hlavní kritéria:  1. Výše nabídkové ceny
                                      2. Termín dokončení stavebních prací (počet kalendářních dní)
           Lhůta pro podání nabídek: do 7.7.2014
           Vítězem výběrového řízení se stala nabídka společnosti DUMRAZDVA, s.r.o.

1.7. - Obec Předboj se stala k tomuto datu plátcem DPH.

8.8. - bylo vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod
         sestávající ze dvou linek vybudovaných v letech 2002 a 2010 (kapacita 750 EO)
         na ČOV s kapacitou 1600 EO s tím, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky
         je 8,700.000,- Kč bez DPH.
         Hlavní kritéria:        1.   Výše nabídkové ceny

2. Termín dokončení (počet kalendářních dní)
3. Poskytnutá záruka za kvalitu vypouštěných vod   

         Lhůta pro podání nabídek: do 25.8.2014

8.8. - byla zveřejněna poptávka na zhovotvitele pro dodávku zpevněných ploch, tj.
         chodníků a jiných pochozích ploch, místních komunikací a parkovišť s tím, že
         konkrétní rozsah prací bude upřesněn v návaznosti na postup rozhodujících
         investic.
         Předmět poptávky:  jednotkové ceny stavebních prací a dodávek.
         Jediným hodnotícím kritériem byla nabídnutá cena.
         Lhůta pro podání nabídek:  do 22.8.2014

3.10. - byla slavnostně otevřena druhá třída MŠ Předboj. Úvodní slovo pronesl starosta
           Ing. Karel Kodiš a krátkým projevem se připojila také ředitelka školky Ing.
           Kateřina Beránková. Oba pak přestřihli pásku a následovala prohlídka školky.
           Stavba byla zahájena v červenci 2014.
           Kalkulované náklady na dostavbu II. etapy byly                    3,380.000,- Kč
           Vyčleněné prostředky obce na tuto stavbu činily v té době    1,315.000,- Kč
           Bylo rozhodnuto pokrýt zbývající náklady úvěrem ve výši    2,000.000,- Kč
           Celkové náklady na výstavbu včetně přípravy
           projektu, administrace, víceprací a dokončovacích
           prací  činily                                                                            3,568.750,62 Kč
           V závěru r. 2014 byla obci dodatečně přiznána dotace od Ministerstva školství,
           mládeže a tělovýchovy na stavbu II. etapy MŠ Předboj ve výši 3,023.005,00 Kč

9.10. - byla podepsána smlouva o spolupráci obcí mezi obcí Líbeznice a partnerskými
           obcemi s cílem zajistit finanční prostředky na rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ
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           Líbeznice. Partnerskými obcemi jsou: Bašť, Měšice, Nová Ves a Předboj.
           Více viz „Školství“ str. 63.

3.11. - konalo se ustavující zasedání nového zastupitelstva obce. Noví zastupitelé
           zvolení ve volbách do obecních zastupitelstev, které se konaly 10. a 11.10.2014
           složili slib a bylo stanoveno, že napříště bude pouze jeden místostarosta.
           Poté bylo veřejným hlasováním dohodnuto rozdělení funkcí a složení výborů.
           Více viz „Volby“ str. 17.

MAS Nad Prahou  (MAS = Místní akční skupina)
Obec Předboj je jednou z 24 obcí sdružených do obecně prospěšné společnosti MAS
Nad Prahou, kterou založili jako fyzické osoby Ing. Iva Cucová, starostka obce Bašť,
Ing. Jiří Falek, starosta obce Mratín a Mgr. Martin Kupka, starosta obce  Líbeznice dne
31.1.2013 zakládací smlouvou. Ke dni 1.2.2014 bylo v  Místním partnerství Nad Prahou
sdruženo celkem 69 partnerů - 24 obcí a 45 organizací, podnikatelů a občanů.
V únoru 2014 byl vydán Zpravodaj MAS nad Prahou – viz příl. D17/2014

Společné akce MAS Nad Prahou:

27.4. - spolky Stonožka Líbeznice a Bašť se baví připravily pro všechny obyvatele
            regionu MAS Nad Prahou velkou společenskou akci nazvanou Setkání sousedů
            nad Prahou. Na tomto setkání se  prezentovali jednotliví partneři MAS Nad
            Prahou a vytvořili bohatý program, který začal v 10.00  a skončil ve 22.00 hod.
            Své prostory pro tuto akci poskytla společnost Yard Resort v Předboji. Hlavním 
            mediálním partnerem akce bylo Radio Dechovka.
            V rámci programu vystoupily se svým pásmem také děti z Mateřské školy 
            Předboj.
            Příl. D18/2014 plakát

        D19/2014 program

Vystoupení  dětí  z  MŠ Předboj  na  „Setkání  sousedů nad Prahou“  27.4.2014 v  Yard
Resortu.
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3.5. - TJ Sokol Veltěž, partner MAS Nad Prahou, pořádal cyklistické  Mistrovství MAS
         Nad Prahou. Jednalo se o 2. ročník závodu horských kol.
         Příl. D21/2014 plakát

Veřejná zasedání zastupitelstva obce
V roce 2014 se konalo celkem 6 veřejných zasedání zastupitelstva obce.
Zasedání OZ č. Datum konání Příloha č.

23 24. 3. 2014 D1/2014

24 18. 6. 2014 D2/2014

25 17. 9. 2014 D3/2014

26 8. 10. 2014 D4/2014

1 (ustavující) 3. 11. 2014 D5/2014

2 15. 12. 2014 D6/2014

Ze všech zasedání byly pořízeny zvukově-obrazové záznamy, zvukové záznamy byly
umístěny na obecních webových stránkách, vždy společně se zápisem ze zasedání.
Zasedání jsou, od ustavujícího zasedání nového ZO dne 3.11., číslovány opět od č. 1.

Předbojské zprávy
Obecní zpravodaj, který vydává obec Předboj. Vychází nepravidelně od r. 2010 a je pro
občany  Předboje  zdarma.  OÚ  zajišťuje  roznášku  zpravodaje  do  schránek  občanů.
Zpravodaj je registrován Ministerstvem kultury pod ev.č. MK ČR E 19912. V r. 2014
vyšel zpravodaj celkem 3x. Jednalo se o dvě regulerní čísla a jedno mimořádné vydání.
V mimořádném vydání byly shrnuty základní informace z historie i současnosti obce.
Jednalo se o upravené materiály z výstavy uspořádané v r. 2013 k 760. výročí první
písemné zmínky o obci.

1. číslo vyšlo 26. května 2014 – viz příl. D7/2014
2. číslo vyšlo 30. září 2014 – viz příl. D8/2014
3. číslo (mimořádné vydání) vyšlo 22. prosince 2014 – viz příl. D9/2014

Poplatky
Poplatky pro rok 2014 byly stanoveny takto:

Svoz komunálního odpadu:
Sběrná nádoba o objemu 120 l - 1x za týden ……. 1620, Kč   
Sběrná náboba o objemu 120 l – 1x za 14 dní …… 1200,- Kč  
Sběrná nádoba o objemu   80 l – 1x za týden …...... 1100,- Kč

Sběrná nádoba o objemu 80 l je určena pro osamělé osoby, jejichž jediným příjmem je
starobní  nebo  invalidní  důchod,  případně  jiná  dávka  sociální  podpory.  Tak  jako  v
minulosti,dostali občané po zaplacení příslušné částky nalepovací známky na popelnice.
Poplatek za popelnice musel být zaplacen do 31.1. Do té doby byly vyváženy popelnice
bez nalepených známek.

Snížení cen oproti roku 2013 bylo způsobeno změnou společnosti provádějící svoz 
odpadů v obci. Více viz „Likvidace odpadů“ str. 14.
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Bioodpad:  svoz 1x za 14 dní, každé druhé pondělí
                   Nádoba 120 l – 425,- Kč/svozové období
                   Nádoba 240 l – 680,- Kč/svozové období
Ceny se rozumí včetně DPH a zahrnují pronájem nádoby, svoz odpadu a využití na 
kompostárně. Svozové období se rozumí březen až listopad. V důsledku opožděného 
dodání nádob na bioodpad novou společností SITA se uskutečnilo první vyvážení BIO 
popelnic 8.4.2014.

Poplatky 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 m3
                                                      na osobu/rok).

Částku 1400,- Kč/osoba/rok platily pouze domácnosti, které používají současně vodu z
veřejného vodovodu i vodu z vlastní studny. Domácnosti, které používají pouze vodu z
veřejného vodovodu platily zálohu 700,- Kč/osoba/rok a doplatek byl stanoven podle
skutečné  spotřeby  vody  v  r.  2014  na  základě  podkladů  od  dodavatele  vody,  firmy
Veolia.

Vodné:     Kč/m3   45,10 bez DPH      Kč/m3   51,87 vč. 15 % DPH
           (= ceny platné od 1.1. do 31.12.2014)

                 Příl. D77/2014 – oznámení VKM o změně cen vodného na r. 2014          

Požární ochrana:  V  platnosti zůstala v r. 2014 smlouva s Jednotkou sboru
                               dobrovolných hasičů města  Neratovice. Celkové náklady obce za 
                               požární ochranu činily 20.000,- Kč.

Vybavenost obce

Vodovod
Vlastníkem vodovodního řadu v obci jsou Vodárny Kladno-Mělník a.s. (VKM)
Provozovatelem vodovodu jsou Středočeské vodárny Kladno–Mělník a.s.
Voda je dodávána z vysoce kvalitních  podzemních zdrojů z oblasti Mělnická Vrutice.
Voda z Mělnické Vrutice odpovídá dle Wikipedie parametrům kojenecké vody.
Tvrdost vody je 3,6 mmol/l, což odpovídá označení „tvrdá voda“.
Zdroj: Středočeské vodárny – www.svas.cz

Kanalizace
Vlastníkem ČOV a tlakové splaškové kanalizace  je obec Předboj.
Od  1.6.2012  je  obec  také  provozovatelem  kanalizace  a  ČOV.  V  r.  2014   začala
rekonstrukce  a  intenzifikace  obecní  čistírny  odpadních  vod s  plánovaným termínem
dokončení  do  31.12.2015.  Cílem  rekonstrukce  bylo  zvýšení  kapacity  ČOV  ze
stávajících 750 EO na 1600 EO.

http://www.svas.cz/
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Čistírna odpadních vod Předboj v r. 2014

Likvidace odpadů

Komunální odpad
Od 1.1. začala v obci působit firma SITA CZ, a.s. Tato firma nahradila dosavadního
poskytovatele těchto služeb, firmu  A.S.A., s.r.o. Důvodem ke změně byla cena služeb,
neboť firma SITA nabídla  výhodnější podmínky – viz též  „Z činnosti OÚ“ str. 9. a
„Poplatky“  str.  12.   Firma  SITA  poskytuje  služby  ve  stejném rozsahu  jako  firma
A.S.A.,  s.r.o.,  tzn.  odvoz  komunálního  odpadu  a  bioodpadu,  kontejnery  na  tříděný
odpad, přistavování velkokapacitních kontejnerů a svoz nebezpečného odpadu.
Svozovým dnem pro komunální odpad zůstalo úterý, jak tomu bylo doposud.

Na popelnicích je nalepena nálepka s názvem společnosti „SITA“ a k tomu je nutné, tak
jako doposud nalepit malé nálepky informující o četnosti vyvážení:
Týdenní nálepka má zelenou barvu
14denní nálepka má oranžovou barvu
Příl. D14/2014 – informace o změně svozové firmy komunálního odpadu
        D35/2014 – svoz odpadů v r. 2014 – informace OÚ pro občany
        D76/2014 – vzory nálepek na popelnice

Kontejnery na tříděný odpad
Stanoviště kontejnerů zůstává na 5 místech v obci, v ulicích:
Pod Hřištěm – 3x plast, 3x papír, 1x sklo bílé, 1x sklo barevné, 1x nápojové kartony
Ke Tvrzi – 3x plast, 2x papír, 1x sklo bílé, 1x sklo barevné, 1x nápojové kartony
Zvonková – 2x plast, 1x papír, 1x sklo bílé, 1x sklo barevné, 1x nápojové kartony
Východní Stráň – 2x plast, 1x papír, 1x sklo bílé, 1x sklo barevné, 1x nápojové kartony
Čenkovská – 2x plast, 2x papír, 1x sklo bílé, 1x sklo barevné, 1x nápojové kartony  
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Kromě toho jsou na stanovištích Pod Hřištěm,  Ke Tvrzi  a  Zvonková umístěny také
kontejnery na použitý textil.

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v ulici Ke Tvrzi.

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  odvezen.
Termíny přistavení:

21. - 22.3.
20. - 21.6.
26. - 27.9.
12. - 13.12.

Příl. D36/2014 – Informace firmy SITA o sběru a odvozu objemného odpadu

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Termíny sběru nebezpečného odpadu, který probíhá v ulici Na Vršku:
22.3.                9.30 – 10.30 hod.
27.9.                8.00 – 12.00 hod.
Příl. D37/2014 – Informace firmy SITA o sběru a odvozu nebezpečného odpadu

Koše na psí exkrementy
V obci je celkem 11 košů na psí exkrementy. Firma SITA instalovala vlastní koše, které
nahradily koše od společnosti A.S.A.  Svoz  probíhal jedenkrát za 14 dnů. Současně s
vyprázdněním košů byly doplňovány papírové sáčky. V září se na webových stránkách
obce objevila prosba OÚ, aby se tyto sáčky nekradly.
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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  407  obcí.  Hodnoceným obdobím je 1 rok,  konkrétně 4.  čtvrtletí
jednoho roku až 3. čtvrtletí dalšího roku.
Obec Předboj se v období  4. čtvrtletí 2013 až 3. čtvrtletí 2014 umístila takto:

4. čtvrtletí r.  2013         26. místo         75,43 bodů
1. čtvrtletí r.  2014         76. místo         54,62 bodů
2. čtvrtletí r.  2014       111. místo         56,05 bodů
3. čtvrtletí r.  2014       169. místo         48,99 bodů

Na  konci hodnoceného období se obec Předboj umístila celkově na 73. místě s  počtem
bodů 235,09.  

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. 2013 odevzdali občané do kontejnerů na tříděný odpad celkem 41,061 t odpadu, za
který obdržela obec od firmy EKO-KOM, a.s. částku 146.045,50 Kč.
Za přispění ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“ obdržela obec
navíc „Osvědčení o úspoře emisí“, vystavené 14.6.2014, identifikační č. 00240630, dle
kterého úspora, kterou obec dosáhla představuje:
Emise CO2 ekv. :     65,165 t
Úspora energie:     1,521.344 MJ
Příl.: D12/2014  dopis od EKO-KOM, a.s.
         D13/2014  „Osvědčení o úspoře emisí“ v r. 2013
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Volby

V roce 2014 se konaly volby do Evropského parlamentu a komunální volby.

1/ Volby do Evropského parlamentu

Termín voleb:
 pátek 23.5.2014 od 14.00 do 22.00 hod.
 sobota 24.5.2014 od 8.00 do 14.00 hod.

Místem konání voleb byla volební místnost v prostorách zasedací místnosti
obecního úřadu.

Složení volební komise:
Předsedkyně:          Ivana Stejskalová
Členové komise:     Magdaléna Čermáková
                                Martina Vrábelová
                                Kateřina Příšovská
                                Jitka Paděrová
Zapisovatelka:        Michaela Langová

Počet zapsaných voličů v obci s právem volit:   541  
Počet zúčastněných voličů:                                 125
Počet platných hlasů:                                          124
Volební účast:                                                     23,11 %

Volební účast v obci byla nízká, ale v porovnání s celostátními výsledky voleb byla 
nadprůměrná, neboť tam byla volební účast pouhých 18,20 %.

Výsledky hlasování v obci:

Poř. č. Název strany Počet hlasů %

1. TOP 09 37 29,8

2. ANO 2011 32 25,8

3. ČSSD 10 8

4.-5. Česká pirátská strana 7 5,6

Strana zelených 7 5,6

6. Strana svobodných občanů 6 4,8

7. ODS 5 4

8. KDÚ-ČSL 4 3,2

9. SNDK Evropští demokraté 3 2,4

10.-15. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 2 1,6

Volte Pravý Blok www.cibulka.net 2 1,6
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Celostátní výsledky voleb do Evropského parlamentu:
1. ANO 2011             16,13 %
2. TOP 09                  15,95 %
3. ČSSD                     14,17 %
4. KSČM                   10,98 %        

Volební účast:  18,20 %

Výsledky ve Středočeském kraji:
1. TOP 09                   19,04 %
2. ANO 2011              18,41 %
3. ČSSD                      12,32 %
4. KSČM                    10,69 %

Volební účast:  19,20 %

Výsledky v okrese Praha-východ:
1. TOP 09                 26,01 %
2. ANO 2011            18,85 %
3. ODS                        9,04 %
4. ČSSD                      8,56 %

Volební účast:  23,29 %

Na základě těchto voleb byly rozděleny české mandáty takto:
ANO 2011        4 mandáty
ČSSD               4 mandáty
TOP 09             4 mandáty
KSČM              3 mandáty
KDU-ČSL        3 mandáty
ODS                 2 mandáty
Svobodní          1 mandát

Příl. D22/2014 – sada hlasovacích lístků pro volby do Evropského parlamentu

Volební místnost v zasedací místnosti obecního úřadu
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2/ Volby do zastupitelstev obcí

V obci byla zaregistrována dvě sdružení nezávislých kandidátů:

1. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – vylosované č. 1

Poř.č. Jméno a příjmení Věk Povolání

1. Pavla Příšovská 43 2. místostarostka

2. Robert Vignát-Mimochodský 51 řidič

3. Tomáš Svoboda 51 podnikatel

4. Jaroslav Vrábel 43 stavební technik

5. Martina Peťurová 42 obchodní referentka

6. Petr Josef 38 podnikatel

7. Vlastimil Bízek 39 servisní technik

8. Otakar Palek 44 podnikatel

2. Iniciativa Předboj.eu, sdružení nezávislých kandidátů – vylosované č. 2

Poř.č. Jméno a příjmení Věk Povolání

1. Ing. Karel Kodiš 64 technický ředitel

2. Marie Bíbrová 42 v domácnosti

3. Mgr. Radek Soběslavský 41 právník

4. Ing. Jan Pavelka 41 softwarový specialista

5. Ing. David Pšenička   33 ředitel hotelu

6.         Doc., Ing.,  Ph.D. Josef  Kocourek 36 vysokoškolský pedagog

7. Petr Polák 48 servisní technik

8. Veronika Culková 35 redaktorka zpravodajství

9. Martina Bendová 39 manažerka

Obě sdružení nezávislých kandidátů vytiskla předvolební letáky s krátkým 
představením svých cílů v nadcházejícím volebním období. Na druhé straně obou letáků
byly představeni kandidáti jednotlivých sdružení s fotografiemi.
Přílohy: D23/2014 – leták SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
D24/2014 – leták Iniciativy Předboj.eu

SNK Iniciativa Předboj.eu představila své kandidáty a  program na volební období
2014 - 2018 také na stránkách www.predboj.eu.
Lídr  této  volební  strany  a  současný  starosta  Ing.  Karel  Kodiš  reagoval  na  těchto
stránkách m.j. na  předvolební leták  SDRUŽENÍ  NEZÁVISLÝCH  KANDIDÁTŮ
(příl. D23/2014) a svůj příspěvek nazval „Slovo starosty o utracených úsporách“ (příl.
D25/2014).

http://www.predboj.eu/
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Po zveřejnění volebních programů obou stran a představení kandidátů do zastupitelstva
obce dostávali občané do schránek další tiskopisy s názory jednotlivých volebních stran,
a sice:

Seznam  předvolebních materiálů

Volební strana č. 1 – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
D23/2014 – leták s představením kandidátů
D26/2014 – Slovo 2. místostarostky o utracených úsporách
D27/2014 – „Předbojáku, zamysli se !!!“  (Vyjádření bývalého zastupitele Ing.P.Vovse) 
D28/2014 – „Předbojáci, už víte koho volit?“  (        detto       )
D29/2014 – volební leták „Sdružení nezávislých kandidátů“
D30/2014 – Výběrové řízení na čistírnu odp. vod v Předboji – vysvětlení Ing. P. Vovse

Volební strana č. 2 – Iniciativa Předboj.eu, SNK
D24/2014 – leták s představením kandidátů
D25/2014 – Slovo starosty o utracených úsporách (staženo z webových str. Předboj.eu)
D31/2014 – Vyjádření ke lžím Ing. Petra Vovse
D32/2014 – Volební program 2014 v bodech
Další materiály této volební strany byly zveřejněny na již zmíněných webových 
stránkách www.predboj.eu.

D33/2014 – Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce

Termín voleb:
 pátek 10.10.2014 od 14.00 do 22.00 hod.
 Sobota 11.10.2014 od 8.00 do 14.00 hod.

Místem konání voleb byla volební místnost v prostorách zasedací místnosti
obecního úřadu.

Složení volební komise:
Předsedkyně:          Michaela Langová
Členové komise:     Magdaléna Čermáková
                                Petra Koníčková
                                Marek Mozga  
                                Jitka Paděrová
Zapisovatelka:        Ivana Stejskalová  

Počet zapsaných voličů v obci s právem volit:  568  
Počet vydaných obálek:                                     377                                    
Počet platných hlasů:                                         368                                      
Počet neplatných hlasů:                                         9
Volební účast v obci:                                       66,37 %

Celostátní volební účast:                                   44,46 %
Středočeský kraj:                                               48,53 %
Okres Praha-východ                                          51,45 %  

Volební účast v obci Předboj byla jedna z největších z okolních obcí.

http://www.predboj.eu/
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Výsledky voleb do zastupitelstev obcí      

Pořadí zvolení   Jméno a příjmení                        Věk     Pořadí na hl.lístku    Počet hlasů

Zvolení členové zastupitelstva
Volební strana č. 1 – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

1. Pavla Příšovská                            43                   1.                       251
2. Robert Vignát-Mimochodský       51                   2.                       250
3. Jaroslav Vrábel                             43                   4.                       233
4. Martina Peťurová                         42                   5.                       231
5. Tomáš Svoboda                            51                   3.                       229

Volební strana č. 2 – Iniciativa Předboj.eu, sdružení nezávislých kandidátů
1. Ing. Jan Pavelka                           41                   4.                       132
2. Mgr. Radek Soběslavský              41                   3.                       129

Náhradníci
Volební strana č. 1 – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

1. Petr Josef                                      38                    6.                      209
2. Vlastimil Bízek                            39                     7.                      200       
3. Otakar Palek                                 44                    8.                        20

Volební  strana č. 2 – Iniciativa Předboj.eu, sdružení nezávislých kandidátů
1. Doc.Ing.Josef Kocourek  Ph.D.   36                     6.                      125  
2. Ing. Karel Kodiš                           64                    1.                       118
3. Ing. David Pšenička                     33                     5.                      112
4. Marie Bíbrová                              42                     2.                      106
5. Petr Polák                                     48                     7.                      104
6. Veronika Culková                         35                     8.                        35
7. Martina Bendová                          39                     9.                        21

Příl. D34/2014 – Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Předboj

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Předboj se konalo v souladu se 
zákonnými lhůtami dne 3.11.2014 od 18.30 v zasedací místnosti OÚ. Noví zastupitelé 
složili slib a bylo odsouhlaseno rozdělení funkcí, zřízení výborů a jejich složení.
V úvodu byl zvolen zapisovatel a ověřovatelé zápisu, a sice:
Zapisovatel: Mgr. Radek Soběslavský
Ověřovatelé zápisu: Martina Peťurová, Ing. Jan Pavelka
Následně byl schválen program zasedání.
Zasedání vedla dosavadní 2. místostarostka Pavla Příšovská

Volba starosty a místostarosty:
V úvodu bylo rozhodnuto a odsouhlaseno, že obec bude mít v nastávajícím volebním 
období pouze jednoho místostarostu.

Starostkou byla zvolena: Pavla Příšovská  (uvolněná)     
Hlasování:   pro: 6 hlasů,  proti:  0 hlasů,  zdržel se: 1 hlas
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Místostarostou byl zvolen: Mgr. Radek Soběslavský  (neuvolněný)
Hlasování: pro: 5 hlasů,  proti: 1 hlas,  zdržel se: 1 hlas

Složení výborů:
Kontrolní výbor  -   Jaroslav Vrábel, předseda -  6 pro, 0 proti, 1 se  zdržel
                                Martina Peťurová, člen                                                                        
                                Tomáš Svoboda, člen

Finanční výbor -     Martina Peťurová, předseda – 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
                                Robert Vignát-Mimochodský, člen
                                Jaroslav Vrábel, člen

Školský výbor -      Ing. Jan Pavelka, předseda – 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
                                Ing. Kateřina Beránková, člen
                                David Hrdlička, člen
                                Martin Nosek, člen
                                Jiřina Pavelková, člen

Všichni členové výborů z řad zastupitelů byli zvoleni jednohlasně.

Dále bylo rozhodnuto o odměnách za výkon funkce pro členy zastupitelstva v
souladu se  zákonem takto:
Člen zastupitelstva, který je zároveň členem výboru  1.210,- Kč
Člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou výboru a členem výboru 2.270,-
Člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou výboru 1.520,- Kč
Neuvolněný místostarosta  15.807,-  Kč

Bylo dohodnuto, že předání agendy obecního úřadu proběhne do konce r. 2014.
Na závěr předsedající, nově zvolená starostka Pavla Příšovská, poděkovala
dosavadním zastupitelům za jejich práci v uplynulém volebním období a
voličům za účast ve volbách.

Schválený rozpočet na rok 2014

Příjmy:      14,825.410,-
Vydaje:      14,825.410,-
Příl. D10/2014 – rozpočet 2014

Plnění rozpočtu roku 2014

Příjmy:                                    Schválený rozpočet             Plnění
Daň. Příjmy                                  7,085.810,00                7,726.280,00
Nedaňové příjmy                          1,469.910,00                1,788.970,00
Kapitálové příjmy                                       0,00                     32.650,00
Přijaté dotace                                              0,00                3,675.190,00
Příjmy celkem                             8,555.720,00              13,223.090,00
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Výdaje:
Běžné výdaje                                  7,358.410,00              7,264.430,00
Kapitálové výdaje                           7,467.000,00              4,964,930,00
Výdaje celkem                            14, 825.410,00            12.229.360,00

Saldo příjmy-výdaje                   - 6,269.690,00                  993.730,00
Prostředky z minulých let            6,269.690,00                 -993.730,00
Financování celkem                   + 6,269.690,00                 -993.730,00

Vysvětlení k jednotlivým položkám plnění rozpočtu viz příloha č. D11/2014 (Závěrečný
účet obce Předboj za rok 2014).

Různé:  

11.2. - v zasedací místnosti OÚ byl promítán animovaný film pro malé děti.
           Aby si děti připadaly jako v opravdovém kině, musely si koupit u okénka
           vstupenku za 1,- Kč a mohly si též koupit misku popcornu, rovněž za 1,- Kč.
           Příl. D38/2014 – pozvánka a vstupenka  

12.3. - konalo se setkání dospělých čtenářů a příznivců knihovny v zasedací
           místnosti OÚ s malým občerstvením. Během tohoto odpoledne byli vyhlášeni
           také nejlepší čtenáři knihovny a dostali malý dárek.
           Příl. D42/2014 – pozvánka
 
19.3. - děti z MŠ Předboj navštívily knihovnu a po prohlídce knihovny si nakreslily
           obrázky v zasedací místnosti OÚ.

25.3. - v zasedací místnosti OÚ se konalo další filmové představení pro malé děti.
            Děti opět u okénka zaplatily jako vstupné symbolickou jednu korunu a za
            stejnou cenu si opět mohly koupit misku popcornu.
            Příl. D39/2014 – pozvánka a vstupenka

29.3. - v zasedací místnosti OÚ se konal bazárek jarně-letního dětského oblečení.
           Část neprodaných věcí věnovaly maminky opět Dětskému centru při
           Thomayerově nemocnici v Praze.
           Příl. D40/2014 – leták

4.4. - v zasedací místnosti Městského úřadu Klecany se konal křest knihy
         „Muzikoterapie v praxi“, kterou napsala obyvatelka Předboje Mgr. Markéta
         Gerlichová, která se muzikoterapií zabývá již léta v rámci svého povolání.  
         Příl. D41/2014 - pozvánka

11.4. - konalo se již 5. čtení v knihovně pro děti – tentokrát velikonoční. Děti se
           seznámily s novými knížkami v knihovně a dozvěděly se něco o velikonočních
           tradicích. Zároveň byli vyhlášeni nejlepší dětští čtenáři knihovny v r. 2013. Více
           viz „Obecní knihovna“ str. 56.
           Příl. D43/2014 – pozvánka
                   D56/2014 – společná fotografie před ozdobenou břízkou
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Děti před ozdobenou břízkou

17.5. - u obecního úřadu se konalo od 10 hodin  povinné očkování psů, koček a jiných
           doma chovaných masožravých zvířat proti vzteklině. Zároveň bylo možné získat
           zde prostředky na odčervení a odblešení.

18.5. - Na víceúčelovém hřišti se konal 7. Předbojský blešák. Počasí nebylo příliš
           příznivé. Několik dní před konáním blešáku pršelo a bylo chladno. To odradilo
           zřejmě  mnoho zájemců o koupi i prodej a účast prodávajících i kupujících byla
           nebývale slabá.
           Příl. D44/2014 – plakát

30.5. - Na křižovatce ulic Nová a Kojetická se konala „Dětská dopravní akce“, při
           které děti zastavovaly auta a ptali se řidičů jakou rychlostí se  jezdí v obytné
           zóně. Za správné odpovědi rozdávaly děti řidičům jablka, při špatné odpovědi
           dostali řidiči citron. Organizátorkami akce byly La&La (Langová-Laube).
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Dětská dopravní akce 30.5.2014

29.8. - byla instalována nová houpačka na dětském hřišti v ulici Spojovací.

15.9. - obecní úřad zorganizoval, již potřetí,  zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech
           a zajistil v předprodeji vstupenky pro všechny účastníky za jednotnou cenu 70,-
           Kč/osoba. OÚ zajistil také autobus, který si účastníci zájezdu zaplatili při nástupu
           do autobusu – cena 100,- Kč/osoba. Byl slunečný den a zájezd se opět vydařil.
           Příl. D45/2014 – pozvánka a vstupenka  

V posledních zářijových dnech obdrželi občané do schránek akční nabídku Pizzerie     
           Na Hřišti na měsíc říjen 2014 – viz příl. D46/2014

4.10. - se konal v zasedací místnosti OÚ podzimně-zimní bazárek dětského oblečení.
           Příl. D47/2014 - plakát

8.10. - obecní úřad zorganizoval pro seniory (ale nejen pro ně) setkání s herečkou
           Lubou Skořepovou. Akce se konala v restauraci U Svobodů a na programu bylo
           dvouhodinové vyprávění herečky Luby Skořepové o hereckých partnerech na
           jevišti i před kamerou, o bylinkách a dalších zajímavých věcech ze života 91leté
           herečky.
           Přílohy D48/2014 – pozvánka
           D49/2014 – fotografie Luby Skořepové s místostarostkou Pavlou
           Příšovskou a adm. pracovnicí OÚ Michaelou Langovou
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14.11. - v zasedací místnosti OÚ se opět promítal animovaný film pro malé děti.
          Děti  u okénka opět zaplatily vstupné jednu korunu a za jednu korunu si mohly
          koupit popcorn.
          Příl. D50/2014 – pozvánka a vstupenka

28.11. - obecní úřad uspořádal adventní posezení s dětmi v zasedací místnosti OÚ.
             Kromě povídání o Vánocích si děti vyrobily ozdoby na vánoční stromeček před
             obecním úřadem, který na závěr ozdobily a rozsvítily. Všechny děti vyrobily
             také malý svícen jako dáreček pro maminku. Do skleničky od dětské
             přesnídávky navrstvily střídavě bílou sůl a sůl obarvenou na zeleno a navrch
             přidaly  malou čajovou svíčku.
             Příloha D51/2014 – pozvánka

Děti před rozsvíceným vánočním stromkem – 28.11.2014

12.12. - v zasedací místnosti OÚ se konala předvánoční dílnička s Janou H.
             Dílnička byla určena spíše školním dětem, ale mohly přijít i menší děti s
             maminkou nebo babičkou. Na programu bylo korálkování a výroba malých
             vánočních dárečků. Cena včetně materiálu 200,-  Kč/1 dítě.
             Příl. D52/2014 - plakátek

17.12. - v zasedací místnosti OÚ se konalo 2. Předbojské pečení – soutěž o
             nejúžasnější  vánoční cukroví. Akce, kterou připravil obecní úřad a knihovna se
             konala při příležitosti malého vánočního posezení seniorů, čtenářů a příznivců
             knihovny. Více viz  „Obecní knihovna“ str. 57.
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Dárky pro vítěze soutěže                                                                               17.12.2016

30.12. -  uskutečnil se večerní předsilvestrovský pochod obcí s hůlkami (i bez nich).
              Nápad na uspořádání tohoto pochodu vznikl při 2. Předbojském pečení.
              Zúčastnilo se celkem 13 žen a 1 muž. Procházka trvala asi 1 hodinu. Začala
              u obecního úřadu, pokračovala na Západní Stráň a dále ulicí Zvonkovou, Na
              Jaroši, Dlouhou a končila v ulici Kojetické. Čerstvě napadaný sníh a ozdobené
              domy navozovaly sváteční atmosféru. Účastníci pochodu se na závěr domluvili
              uspořádat podobný pochod i v příštím roce.
              Příl. D54/2014 – pozvánka

Pošta a telefon

Adresa pošty příslušné pro obec Předboj je: Lipová 75, Kojetice u Prahy.
PSČ  250 72

Otvírací doba v r. 2014:
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
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Auto České pošty

Telefon - telefonní čísla pevných linek začínají  číslem 315 a jsou devítimístná.
V Předboji v ulici Na Vršku je  telefonní automat společnosti O2 a poštovní schránka
České pošty.

Internet– asi  většina  uživatelů  v obci využívá připojení přes O2, ať již společně s
přímou 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).

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. Noviny jsou
dodávány do schránek každý den vždy mezi 7. a 9. hodinou. Službu zajišťuje Česká
pošta.  
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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
Paní Radka Svítková z Kralup n. Vltavou přijíždí do Předboje  pravidelně 1x za
měsíc,  vždy v úterý. Své služby nabízí v zasedací  místnosti OÚ a je možné
objednat se na OÚ osobně,  telefonicky nebo e-mailem.  

            Tato služba se uskutečnila v r. 2014 v těchto termínech:
            7.1., 4.2., 11.3., 8.4., 6.5.,  3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 30.9., 4.11. a  9.12

 Pojízdná prodejna „Mléko z farmy“
Přijíždí  každou sobotu v 8.00 hod. A nabízí  v  ulici  Na Vršku různé mléčné
výrobky, jako: mléko, jogurty, sýry, tvaroh apod.

 OÚ nabízel v r. 2014 základní údržbu soukromých pozemků spočívající v
sekání trávy za 1,80 Kč/m2 vč. DPH těm majitelům, kteří si ho nezajistili sami a
nesplnili tak  svoji zákonnou povinnost.

 Prodej a rozvoz masa až do domu
Zajišťuje Petr Mašek, obyvatel Předboje. Občané jsou pravidelně informováni o 
aktuální nabídce a cenách. Kromě masa  je v nabídce také šunka, anglická 
slanina a sýr Eidam.
Příl.: D55/2014 – ceník masa a uzenářských výrobků

 Eismann – přímý prodej mražených jídel a zmrzliny (dříve Family Frost).
Auto firmy „Eismann“  přijíždí do obce 1x  za 14 dní, vždy v pátek. Pracovník 
fy Eismann, který zajišťuje rozvoz je obyvatelem Předboje.
Příl. D57/2014 – velikonoční nabídka výrobků – č. 07/2014

 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  prováděna jedenkrát ročně:

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

            Své služby nabízí již dlouhodobě  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 tomu pak zasílá firma KROS potvrzení o kontrole pro
            jednotlivé nemovitosti. Tato potvrzení si občané vyzvedávají na obecním úřadě.
            Ceny v r. 2014: čištění spalinových cest u běžně znečištěných komínů – zdarma
           



30

            Kontrola spalinových cest :
            1 komínový průduch v objektu                  – 400,- Kč
            každý další komínový průduch v objektu  – 100,- Kč
            doprava                                                       – není účtována
            Příl. D58/2014 – Nabídka kontroly a čištění spalinových cest – fa KROSS

 Pečovatelská služba ANTONIA z Čakoviček nabízela své služby lidem bez 
omezení věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, 
zdravotního postižení či ztráty soběstačnosti.
Rozsah poskytovaných služeb: pomoc s osobní hygienou, pomoc s péčí o 
domácnost, doprovod k lékaři, na úřady nebo do školy, donáška obědů, pomoc s 
přípravou jídla.
Příl. D59/2014 – letáček

 4.4. prodávala firma JUKKA, s.r.o., Ostrožská Nová Ves v Předboji v ulici Na
Vršku stromky a keře k jarní výsadbě a okrasné rostliny.
Příl. D60/2014 - leták

 16.8. - Prodej brambor a cibule v ulici Na Vršku – pěstitel z Litoměřic  v ulici 
Ceny: brambory – 200,- Kč za pytel 25 kg, tj. 8,- Kč/kg
cibule                  – 150,- Kč za pytel 10 kg, tj. 15,- Kč/kg

 Prodej brambor a cibule na uskladnění nabízel v průběhu září také malo-
pěstitel Petr Hladký z Lysé nad Labem. Obojí bylo možné odebrat přímo z 
automobilu pěstitele  nebo objednat k pozdější dodávce.
Ceny: brambory 6,- až 7,- Kč/kg tj. 150,- až 175,- za pytel (baleno po 25 kg)
cibule – 10,- Kč/kg  tj. 100,- Kč za pytel (baleno po 10 kg)

 Prodej slepiček snáškových plemen Lohmann, Tetra a Dominant se uskutečnil 
7.8. a 4.9. u autobusové zastávky u obecního úřadu. Slepičky prodávala firma 
Dráb z Červeného Hrádku.
Stáří slepiček: 15-20 týdnů, cena: 149 – 180,- Kč/ks dle stáří.
Při prodeji slepiček vykupovala firma zároveň také králičí kožky.

 Slepičky nabízela, tak jako každoročně, také Drůbežárna Hořešovice. Prodej se 
uskutečnil dne 25.8. v ulici Na Vršku.
V nabídce byla také krmná směs v pytlích po 10 kg za 145,- Kč.

Příslušnost ke kostelu:
Obec Předboj je součástí Římskokatolické farnosti Neratovice.
Spádový kostel je kostel sv. Víta v Kojeticích.
Farář Mgr. Peter Kováč bydlí  na faře v Kojeticích a slouží mše v některých  obcích
neratovické  farnosti,  především  v  Lobkovicích.  Mše  se  konají  1x  týdně  také  v
kojetickém  kostele.



31

Pohřebnictví
Spádový  hřbitov  je  v  Kojeticích.  Občané  Předboje  zde  mají  pronajato  kolem  44
hrobových míst.  Obec Předboj přispívá každý rok obci Kojetice na provoz a údržbu
hřbitova.  Někteří  občané  obce  Předboj  mají  pronajatá  hrobová  místa  na  jiných
hřbitovech, hlavně v Líbeznicích.

Vzhled obce

Nová výstavba

Výstavba pokračuje v těchto lokalitách:
Pod Kapličkou
Východní Stráň
U Prutníku
Na Jaroši
Jižní Stráň
Západní Stráň (Nová Čtvrť–Central Group)

Plánuje  se  zahájení  výstavby  v  nové  lokalitě  U  Remízu,  která  bude  navazovat  na
lokalitu Západní Stráň. Jedná se o pozemek o výměře téměř 9 ha, který je v majetku
firmy SGH, a.s.

Celkem bylo v r. 2014 přiděleno 26 čísel popisných. Poslední přidělené č. bylo 362.

Lokalita Pod Kapličkou
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Obchody

1/ Potraviny Předboj - obchod se smíšeným zbožím  je stále v budově obecního úřadu
    v ul. Hlavní č. 18.  Prodávají se zde potraviny a smíšené zboží, denní tisk a časopisy.
    Prostory jsou majetkem obce, která je pronajímá za 1.000,-Kč/měs.  plus energie.
    V  současné době provozuje  obchod vietnamský občan  Quoc Dat Tran. 

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

2/ SEKÁČ - obchod s použitým textilem 
    Obchod je v ul. Kojetické 95 a od r. 2013 nabízí použité oblečení a hračky za velmi
    výhodné ceny. 

Pohostinská  zařízení

V obci  jsou tři pohostinská zařízení. Restaurace U Svobodů, Restaurace Na Hřišti
 a Restaurace Ke Tvrzi.

1/ Restaurace U Svobodů
    ul. Ke Tvrzni 4
    Majitelé: Tomáš a Jana Svobodovi
    Provozovatel: Firma LP Milk s.r.o., která restauraci dále pronajímá.
    Nájemce restaurace v r. 2014:  p. Aleš Bleha

Restaurace U Svobodů
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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.

Cena piva v r. 2014:
Pivo Gambrinus 10°        0,5 l  -  23,- Kč
                                         0,3 l  -  16,- Kč

V letních měsících nabízí restaurace venkovní posezení na zahrádce se slunečníky.
V restauraci jsou  pořádány svatební hostiny a různé rodinné i firemní oslavy. Konají se
zde také taneční zábavy a jiné akce.  

Akce pořádané restaurací v roce 2014:

14.-16.2. - Valentýn v restauraci U Svobodů. Restaurace nabízela  Valentýnské menu
                  za cenu 249,- Kč. Cena zahrnovala: aperitiv, předkrm, hlavní jídlo a dezert.
                  Příloha: D62/2014 - plakát

1.3. - Tradiční zabíjačka v restauraci U Svobodů od 7.00 hod. s možností  ochutnat
         zabíjačkové pochoutky na místě nebo si je odnést domů.
         Večer se konala taneční zábava s kapelou LEHKÝ POCHONDR.
         Symbolické vstupné: 50,- Kč
         Příloha:  D63/2014 - plakát

30.4. - „Pálení čarodějnic“ u rybníka s bohatým programem
             Pro děti:

 „tančíme a sportujeme“ s Andělkami – odměna za masku
 opékání špekáčků (špekáčky pro děti zdarma)

Pro dospělé:
 Večerní zábava s DJ  L. Cachem (Music Light s profi zvukem a světly)

Občerstvení zajišťovala restaurace U Svobodů
Sponzoři akce: Řeznictví Mašek
DJ – L. Cach
Roland lešení

            Breno – koberce , PVC
            Rybářský spolek, Předboj
            Andělky.cz – kurzy pro děti
            Gambrinus
            Restaurace U Svobodů
            Obecní úřad Předboj    
            Příloha:  D64/2014 - plakát                           

27.6. - Taneční zábava s kapelou LEHKÝ POCHONDR
           Vstupné:  50,- Kč
           Příloha: D65/2014 - plakát        
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20.9. - Ping pong turnaj
            Venkovní a vnitřní stůl, 1 hra na dva malé sety, každý účastník měl vlastní pálku
            Zápisné 60,- Kč                            
            Ceny   1.    cena – Jack Daniels „honey“

2. cena – poukázka na jídlo 400,- Kč
3. 10x pivo Kozel 11°

                        Příl. D66/2014 – plakát  

Restaurace U Svobodů         

2/ Restaurace Na Hřišti
     Majitel restaurace:   TJ Sokol Předboj
     Nájemce od r. 2012:  p. Zdislav Ciolek  
     Součástí restaurace je Pizzerie Na Hřišti Předboj. Pizzu je možné objednat si také s
     dovozem do domu.
     Čepuje se zde pivo Holba 11° (světlé a polotmavé) a Gambrinus 10°.  
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Restaurace Na Hřišti

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.
Koncem září  dostali  občané do schránek akční leták na měsíc  říjen 2014 – viz příl.
D46/2014.

Akce pořádané restaurací v roce 2014:

29.3. - DISCO – 80. - 90. léta
           DJ OLDYZ

30.4. - „Pálení čarodějnic“
           Hudba k poslechu u ohně, dobroty z grilu, opékání špekáčků pro děti
           Příl. D67/2014 - plakát

4.10. - DISKOTÉKA – PŘEDBOJ – KOJETICE

25.10. - Turnaj v šipkách

22.11. - Netradiční ping-pongový zápas mezi týmy „Restaurace Na Hřišti“ a
             „Restaurace U Svobodů“    
             Příl. D68/2014 - plakát      

Restaurace  Na  Hřišti   vytváří  také  zázemí  účastníkům  a  divákům  při  různých
sportovních  a  zábavních  akcích  konaných  Sokolem  Předboj.  Přehled  akcí  Sokola
Předboj v roce 2014 viz „Spolky“  str. 48.
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3/ Restaurace Ke Tvrzi
     Restaurace je součástí multifunkčního areálu Yard Resort. Byla otevřena v r. 2013.
     Otvírací doba:  pondělí – pátek  11.00 – 22.00 hod.
                              sobota – neděle   9.00 – 22.00 hod.  

Více viz  „Yard Resort – aktivity na statku“  str 52.

Restaurace Ke Tvrzi                                                                                            27.4.2014

Přírodní poměry

Počasí v roce 2014

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. Meteostanice je umístěna 192 m
n.m.  Čidlo teploty a vlhkosti je umístěno 2 m nad zemí a anemometr (měří směr a
rychlost  větru)  je  umístěn  cca  10  m nad zemí  .Provozovatelem stanice  je  Stanislav
Vorlíček.
Informace byly čerpány z webových stránek: http://www.in-pocasi.cz a webových 
swtránek  www.meteokojetice.cz  .

Leden – začátek roku byl mimořádně teplý. Tak teplý, že i na horách byl nedostatek
sněhu. V prvních několika dnech ledna se pohybovaly ranní  teploty  kolem nuly, max.
-2 °C, denní teploty od 2 do 6 °C. V dalších dnech začaly teploty ještě stoupat a koncem

http://www.meteokojetice.cz/
http://www.in-pocasi.cz/
http://www.meteokojetice.ic.cz/
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první dekády ledna byly ranní teploty mírně nad nulou a odpolední teploty vystoupaly
nad 10 °C. Na různých místech Česka padaly teplotní rekordy. V zahradách kvetly růže,
stromy začínaly pučet. Sakury v Nové ulici v Předboji měly růžová poupata.  
21.1. napadl první sníh a v dalších dnech napadl další.  Ranní teploty podstatně klesly,
ve dvou případech dokonce  až na -13 °C. Poté se opět oteplilo, ale mírné ranní mrazíky
trvaly  až do konce měsíce.

Průměry a maxima v měsíci  lednu 2014:

Průměrná teplota 1,0 °C

Srážky za měsíc 24,2 mm

Maximální teplota 12,7 °C 8.1.    13.36 hod.

Minimální teplota -13,9 °C 25.1.  23.57 hod.

Průměrná denní maximální teplota 3,5 °C

Průměrná denní minimální teplota -1,0 °C

Sluneční svit za měsíc 26,0 hod.

Únor – byl také nebývale teplý. Ranní mrazíky byly jen občas a velmi nízké. Denní
teploty  v  prvních  dnech  února  se  pohybovaly  mírně  nad  nulou,  v  druhé  dekádě
vyšplhaly mnohdy až k 10 °C a tak to zůstalo až do konce měsíce. Ráno bylo většinou
kolem nuly.  Bylo však sucho.

Průměry a maxima v měsíci únoru 2014:

Průměrná teplota 3,4 °C

Srážky za měsíc 2,2  mm

Maximální teplota 12,5 °C 17.2.    14.00 hod.

Minimální teplota -3,5 °C 12.2.      6.03 hod.

Průměrná denní maximální teplota 7,3 °C

Průměrná denní minimální teplota -0,6 °C

Sluneční svit za měsíc 63,2  hod.

Březen – také březen byl teplý a slunečný. Začátkem měsíce klesaly ranní teploty ještě
mírně  pod  nulu,  ale  v  druhé  polovině  března  přišlo  oteplení.  Denní  teploty  se
pohybovaly v průměru kolem 15 °C. Koncem března se objevily i teploty kolem  20 °C.

Průměry a maxima v měsíci březnu 2014:

Průměrná teplota 7,3 °C

Srážky za měsíc 30,4 mm

Maximální teplota 23,6 °C 21.3.    14.32 hod.

Minimální teplota -2,8 °C 11.3.      6.08 hod.

Průměrná denní maximální teplota 11,2 °C

Průměrná denní minimální teplota 1,9 °C

Sluneční svit za měsíc 125,9 hod.
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Duben – začal  příjemným  a  teplým  počasím. Teploty se  pohybovaly mezi 18–22 °C
a  padaly  opět  teplotní  rekordy.   V  druhé  dekádě  dubna  došlo  však  k  citelnému
ochlazení.  Studené  počasí  trvalo  celý  týden.  Zvláště  studené  bylo  ráno  17.4.  V
Kojeticích bylo naměřeno -2 °C. V poslední dekádě dubna došlo opět k oteplení a denní
teploty stoupaly většinou nad 20 °C.

Průměry a maxima v měsíci dubnu 2014:

Průměrná teplota 11,8 °C

Srážky za měsíc 20,8 mm

Maximální teplota 23,7 °C 23.4.       15.51 hod.

Minimální teplota -2,0 °C 11.4.         6.20 hod.

Průměrná denní maximální teplota 18,3 °C

Průměrná denní minimální teplota 6,2 °C

Sluneční svit za měsíc 141,4 hod.

Květen – květnové počasí bylo velmi proměnlivé. Střídaly se velmi teplé a chladnější
dny, kdy teplota klesala i pod 15 °C.

Průměry a maxima v měsíci  květnu 2014:

Průměrná teplota 11,6 °C

Srážky za měsíc 95,2 mm

Maximální teplota 29,1 °C 23.5.     15.20 hod.

Minimální teplota -0,4 °C 5.5.         4.50 hod.

Průměrná denní maximální teplota 17,6 °C

Průměrná denní minimální teplota 6,6 °C

Sluneční svit za měsíc 130,5 hod.

Červen – začátkem  měsíce  zasáhla  celou  Českou  republiku  vlna tropických veder.
Byly avizovány velké bouřky v důsledku horkého počasí, ale nedostavily se  bouřky  ani
déšť.  Všeobecně  bylo  velké  sucho.   V druhé polovině června se  ochladilo a teploty
se pohybovaly již jen kolem 20 až 25 °C . Bylo stále sucho. Vydatný déšť přišel  s
bouřkou až  25.6.  Následovaly teplé dny s teplotami kolem 23 °C.

Průměry a maxima v měsíci červnu 2014:

Průměrná teplota 13,3 °C

Srážky za měsíc 35,6 mm

Maximální teplota 32,2 °C 8.6.     16.06 hod.

Minimální teplota 3,8 °C 15.6.      5.11 hod.

Průměrná denní maximální teplota 18,4 °C

Průměrná denní minimální teplota 7,9 °C

Sluneční svit za měsíc 179,6 hod.
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Červenec  –  celý  měsíc  bylo   velmi  pěkné  počasí.  Většinou  se  teplota  pohybovala
kolem 30 °C, mnohdy i více.  Občas trochu zapršelo, ale ne mnoho. Bylo stále sucho.

Průměry a maxima v měsíci červenci 2014:

Průměrná teplota 22,0 °C

Srážky za měsíc 73,8 mm

Maximální teplota 33,2 °C 7.7.       16.30 hod.

Minimální teplota 13,4 °C 11.7.       5.00 hod.

Průměrná denní maximální teplota 27,9 °C

Průměrná denní minimální teplota 15,9 °C

Sluneční svit za měsíc 217,9 hod.

Srpen -  začátek srpna byl  teplý a slunečný a o prvním srpnovém víkendu přišly opět
tropická vedra. Přestože média informovala o bouřkách z horka v různých oblastech
Česka, při kterých se vyskytly i kroupy a přívalové deště, v Předboji nepršelo vůbec.
Naopak bylo velké sucho.

Průměry a maxima v měsíci srpnu 2014:

Průměrná teplota 17,7 °C

Srážky za měsíc 44,4 mm

Maximální teplota 31,2 °C 9.8.     14.02 hod.

Minimální teplota 5,8 °C 25.8.     4.58 hod.

Průměrná denní maximální teplota 21,4 °C

Průměrná denní minimální tepolota 13,4 °C

Sluneční svit za měsíc 369,7 hod.

Září – první dva dny září byly chladné, ale pak se vrátilo pěkné letní počasí s teplotami
kolem 25 °C. Mírné ochlazení přišlo opět v druhé dekádě září. Koncem září bylo opět
pěkné počasí, ale střídaly se teplé a chladnější dny.

Průměry a maxima v měsíci  září 2014:        

Průměrná teplota 15,3 °C

Srážky za měsíc 69,0 mm

Maximální teplota 25,4 °C 4.9.   16.27 hod.

Minimální teplota 2,3 °C 24.9.   6.38 hod.

Průměrná denní maximální teplota 20,0 °C

Průměrná denní minimální teplota 10,8 °C

Sluneční svit za měsíc 115,9 hod.

Říjen  –  byl  velmi  teplý.  Přišlo  slibované  babí  léto.  Ranní  teploty  se  pohybovaly
většinou kolem 10 °C, někdy méně, ale nikdy neklesly  pod 5 °C. Ještě v posledním
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říjnovém týdnu kvetly růže a spousta trvalek i letniček. Dokonce rozkvétaly i keře a
květiny, které kvetou na jaře. V posledních dnech října se mírně ochladilo a přišel první
mrazík  tohoto  roku.  Bylo to 29.10.  a  Kojetická meteostanice zaznamenala -1,7 °C. V
dalších dnech se opět oteplilo a vrátilo se příjemné a teplé počasí s ranními teplotami
kolem 5 °C.

Průměry a maxima v měsíci  říjnu 2014:

Průměrná teplota 11,9 °C

Srážky za měsíc 36,4 mm

Maximální teplota 21,9 °C 9.10.   15.22 hod.

Minimální teplota -1,7 °C 29.10.   7.32 hod.

Průměrná denní maximální teplota 15,8 °C

Průměrná denní minimální tepolota 8,0 °C

Sluneční svit za měsíc 49,0 hod.

Listopad 2014 –  v prvních dnech listopadu pokračovalo nezvykle teplé počasí, avšak
byly mlhy, které trvaly mnohdy celý den.  Pak  ale následovalo několik slunečných dnů
s denními teplotami kolem 15 °C. Celkově byl listopad neobyčejně teplý. Denní teploty
dosahovaly někdy až 15 °C a padlo opět několik teplotních rekordů.

Průměry a maxima v měsíci listopadu 2014:

Průměrná teplota 6,5 °C.

Srážky za měsíc 14,6 mm

Maximální teplota 15,1 °C. 5.11.    14.29 hod.

Minimální teplota -1,9 °C. 8.11.      8.19 hod.

Průměrná denní maximální teplota 8,9 °C.

Průměrná denní minimální teplota 4,8 °C.

Sluneční svit za měsíc 12,1 hod.

Prosinec 2014 – na přelomu listopadu a prosince se začalo mírně ochlazovat a první
prosincový  den  přinesl  námrazu  na  silnicích  v  mnoha  regionech  Česka.  V  našem
regionu námraza naštěstí nebyla. Po několika málo mrazivých dnech se opět oteplilo a
až do Vánoc bylo nezvykle teplé a příjemné počasí. Leckde bylo vidět kvetoucí rostliny
a dokonce v některých oblastech rozkvetly stromy. Prudké ochlazení přišlo o Vánocích.
V noci na 30.12. napadl první sníh a během dne napadl další. V dalších dnech však sníh
roztál.

Průměry a maxima v měsíci prosinci 2014:

Průměrná teplota 3,0 °C.

Srážky za měsíc 25,4 mm

Maximální teplota 12,7 °C. 19.12.    3.56 hod.

Minimální teplota -10,9 °C. 30.12.    3.14 hod.

Průměrná denní maximální teplota 5,3 °C.
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Průměrná denní minimální teplota 0,7 °C.

Sluneční svit za měsíc 7,4 hod.

Průměry a maxima v Předboji a okolí v průběhu celého roku 2014:

Nejvyšší teplota 33,2 °C 7. 7. 2014

Nejnižší teplota -13,9 °C 25. 1. 2014

Srážky za celý rok 472,0 mm

Sluneční svit za celý rok   1438,6 hod.

Zaznamenané rekordy v počasí v r. 2014:

Březen – s průměrnou teplotou 6,6 °C byl nejteplejší za posledních 50 let

Květen – byl celosvětově nejteplejší za celou dobu měření, tedy za více než 130 let.
                Průměrná teplota na Zemi byla 15,54 °C

Červen – byl také celosvětově nejteplejší za posledních více než 130 let. K tomu
                přispělo však především počasí v Latinské Americe, Jižní Asii, na Novém
                Zélandu  a ve střední Africe. Naproti tomu v Evropě nebyl červen nijak zvlášť
                horký.

Prosinec – celý měsíc, až na poslední dny roku, byl poměrně teplý. Velmi teplé  byly
                   také Vánoce a obzvláště Štědrý den. Na několika stanicích padly teplotní
                   rekordy.

V posledním říjnovém týdnu přinesla média zprávu, že vědci z Amerického Národního
úřadu pro letectví a vesmír (NASA) odhalili skvrnu na slunci, která byla největší za
posledních 24 let. Skvrna odborně nazývaná AR 12192 byla veliká jako planeta   Jupiter
a způsobila na Slunci mohutné magnetické erupce.

Rostlinstvo

Mimořádně  teplý  začátek  roku  urychlil  růst  veškeré  vegetace.  Křivatec  český  na
kamenitém svahu ulice Hlavní směrem k rybníku Velký vykvetl již v posledním týdnu
února.

Stromy
 4.4. prodávala firma JUKKA, s.r.o. ovocné stromy a ovocné i okrasné keře z

automobilu v ulici Na Vršku.  
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 Koncem března pokračovaly v ulici Pod Hřištěm práce na úpravě lesíka u hřiště.
První část prací probíhala již v loňském roce. Úpravu lesního porostu prováděla
opět firma Zahradnické služby, Martin Smažil, Měšice.

 7.7. se zlomil při bouřce strom u silnice u rybníka Velký
 V červencových vedrech uschlo několik malých břízek u kapličky, zasazených v

loňském roce.

V roce 2014 byly vysazeny tyto nové stromy:
1 strom – ulice Velkoveská (výměna)
2 stromy – dětské hřiště v ulici Spojovací, aby měly děti stín na hraní
5 stromů – za stanovištěm kontejnerů na tříděný odpad v ulici Zvonková
6 stromů – vedle stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v ulici Pod Hřištěm
(jedná se ovocné stromy:  1 švestka, 1 višeň a 4 třešně)

 

Zvířectvo

Domácí zvířectvo
Psů bylo v r. 2014  v obci evidováno celkem 165.
Povinné  očkování  psů  (případně  i  koček  a  jiných  masožravých,  doma  chovaných,
zvířat) proti vzteklině proběhlo 17.5.2014.
V obci je celkem 11 košů na psí exkrementy.

Myslivost
Zájemci o myslivost mohou požádat o přijetí do Honebního společenstva Veliká Ves,
které  vzniklo  v r.  1993 sloučením mysliveckých sdružení  několika  okolních  vesnic,
včetně Předboje.

Zemědělství

Hektarové výnosy sklizně zemědělských plodin ve Středočeském kraji v r. 2014 dle
veřejné databáze ČSÚ

Měřicí jednotka: t/ha
Obiloviny

celkem
Pšenice Žito Ječmen Brambory Cukrovka

technická
Řepka Kukuřice

6,43 6,70 5,29 5,74 27,90 70,93 3,98 40,79
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Cena zemědělské půdy v k.ú. Předboj v roce 2014 byla 9,11 Kč/m2  

Pro srovnání ceny zemědělské půdy v okolních vesnicích:

Katastrální území Cena v Kč/m2 v r. 2014

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.cz). Jedná se pouze o orientační ceny používané např. při výpočtu daně z
nemovitosti.

Obyvatelstvo

Počet obyvatel
(dle údajů Českého statistického úřadu)

Počet obyvatel k 1.1.2014                  742 obyvatel    364 mužů     378 žen
Počet obyvatel k 31.12.2014              860 obyvatel    417 mužů     443 žen

Průměrný věk:   34,5 let  (muži 34, ženy 35 let)

Věková skupina muži:      0 – 14 let           99
                                          15 – 64 let          286  
                                          65 a více let         32

Věková skupina ženy:      0 – 14 let          107
                                          15 – 64 let          289
                                          65 a více let         47          

V průběhu roku se narodilo celkem 10 dětí, a sice:
Bařina Karel
Kocourková Klára
Makalová Viktorie
Miková Linda
Mimrová Sofie
Pažítková Maja

http://www.farmy.cz/


44

Pecha Vojtěch
Rybák Jan
Sládek Filip
Vlček Marek František

Zemřelo 6 občanů:
Marie Řezáčová - 68 let              +23.1.2014  viz příl. D69/2014 – úmrtní oznámení
Kateřina Eliška Mikota – 66 let     +12.2.2014   viz příl. D70/2014               „              
Květa Ostrýdová – 84 let               +24.3.2014   viz příl. D71/2014               „              
Josef Koníček – 67 let                 +27.6.2014
Karel Stöckbauer – 73 let            +24.11.2014
Ing. Jiří Vávra – 72 let                   +28.5.2014   viz příl. D72/2014               „              

Posledně jmenovaný, pan Ing. Jiří Vávra, byl od r. 1998 několik let generálním ředitelem
obchodní společnosti STROJEXPORT, a.s.,  Praha, zabývající se zahraničním obchodem.
Za své pracovní výsledky v této funkci byl oceněn zařazením do publikace „1000 Nej...
České republiky ve výrobě, službách, financích & bankách a obchodu“.
Příl. D73/2014 – fotokopie příslušné stránky ze zmíněné publikace

Životní jubilea

Občané od 60 let věku dostávají každých 5 let od obce gratulaci a malý dárek - ženy
bonboniéru, muži láhev vína. Občané starší 85 let dostávají malou pozornost s gratulací
každý rok.

Vítání občánků

Vítání občánků se konalo 26.2. od 17.00 v kavárně Yard Resortu a bylo připraveno pro
celkem 8 dětí  narozených převážně v druhé polovině roku 2013. K slavnostní aktu se
dostavilo pouze 7 rodičů se svými dětmi.
Po úvodním slovu místostarostky Pavly Příšovské představila admin. pracovnice OÚ
Michaela  Langová  děti,  pro  které  bylo  vítání  občánků  uspořádáno.   Děti  byly  pak
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.
Součástí slavnostního aktu bylo vystoupení dětí z MŠ Předboj. Přednesly básničku a
zazpívaly  pěknou  písničku,  kterou   připravila  paní  učitelka  Simona,  která  také
doprovodila děti na kytaru.

Jména všech dětí, které měly být uvítány mezi občany obce:

Děti narozené v r. 2013:
Daňková Nikol
Dvořáková Eliška
Macháčková Agáta
Morisáková Rozálie
Pražanová Karolína
Škuthanová Tereza
Varmuža Adam
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Děti narozené v r. 2014
Pecha Vojtěch

Po skončení oficiálního vítání občánků mohli rodiče se svými dětmi  a příbuznými ještě 
posedět v kavárně.

Přílohy: D74/2014 – Pamětní arch
              D75/2014 – Vzor pozvánky

Vítání občánků 26.2.2014 – maminky s dětmi

Vítání občánků 26.2.2014 – tatínkové s dětmi
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Obecní policie
Obec má od r. 2011 smlouvu s obecní policií Líbeznice.
Roční náklady na provoz obecní policie v Předboji činí 439.500,- Kč.

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

Leden
 Několik přestupků typu špatného parkování bylo řešeno zatím pouze

             napomenutím.
 16.1. asistovala obecní policie v obci u zásahu hasičů přivolaných k požáru. Jak

se však  později ukázalo nešlo o nic vážného, jen jedna starší občanka nezvládla
zatápění.

 Obecní policie řešila v lednu též dopravní nehodu na křižovatce silnic I/9 a
            Kojetické ul. Dechová zkouška obou zúčastněných řidiček prokázala, že
            důvodem nehody nebyl alkohol, ale podcenění počasí jednou z nich.

 Při  měření rychlosti v obci nebyl zjištěn žádný přestupek.  

Únor
 Strážníci řešili odchyt 2 psů, kteří se pohybovali po obci bez dozoru. Vzhledem

            k tomu, že byli dohledáni  jejich majitelé, nebylo nutné umístit psy do útulku.
 Při měření  rychlosti  v obci   řešili  strážníci  dva případy překročení  rychlosti.

V obou případech se  jednalo o rychlost vyšší než 70 km/hod. V jednom případě
byla uložena pokuta, druhý přestupek byl řešen na úřadě v Brandýse n/L.

Březen
 Trval problém s parkováním v obytných zónách, ale podobných přestupků bylo

již méně než v minulosti.
 Vyskytly se případy parkování vozidel v ulici Na Vršku, v místech, kde byla

            zřízena manipulační zastávka autobusů a instalována dopr. značka, která by
            měla parkování v těchto místech zamezit.

 Při namátkovém měření rychlosti v obci, které prováděla obecní policie, nebyl
zjištěn žádný přestupek.

 V policejním kotci skončil jeden pes. Nepodařilo se najít jeho majitele a musel
být proto umístěn v útulku v Kralupech n/Vltavou.

Duben
 Na stavbě v areálu   Yard Resortu se  zranil  stavební  dělník,  který  opravoval

střechu.  Byl  nutný  zásah  letecké  záchranné  služby.  Hladký  průběh  příletu  a
odletu vrtulníku zajistila přivolaná obecní policie.

 Uskutečnila se beseda obecních strážníků s dětmi v MŠ Předboj.
 Strážník  obecní  policie  předal  Státní  policii  baštěckého  občana,  který  byl

zadržen v Předboji bez řidičského průkazu.
 Strážníci udělili několik pokut za nesprávné parkování, zejména u školky.

Květen
 Za rychlou jízdu v obci bylo pokutováno několik řidičů. Žádný z nich však nebyl

z Předboje. Nejvyšší naměřená rychlost v obci byla 77 km/hod. Ostatní řidiči
překročili rychlost v průměru o cca 10 km/hod.
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 Jedna pokuta byla udělena za nesprávné parkování.
 Na základě  telefonického  upozornění  obyvatelů  ulice  Zvonková  kontrolovala

obecní policie osádku vozu Peugeot 405 šedé barvy. Kontrola všech 5 pasažérů
z auta byla sice negativní, ale vzhledem k jejich pestré minulosti byla osádka
vykázána z obce.

 Strážníci obecní policie se již tradičně zúčastnili akce „Bezpečně v naší obytné
zóně“ pořádané maminkami La&La (Langová&Laube).

Červen
 Při pravidelném měření rychlosti v obci byli zadrženi dva řidiči, kteří překročili

předepsanou rychlost shodně o 13 km/h.
 V  nebezpečném  úseku  v  ulici  U  Prutníku  byl  kvůli  častému  porušování

předepsané rychlosti v obytné zóně naplánován retardér.
 Dvakrát byl odchycen stejný pes, který byl nedostatečně hlídán svými majiteli.

Ti byli potrestáni pokutou a předvolánim.
 V ulici  Pod Kapličkou byl  majitelem nemovitosti  zjištěn prostříhaný plot. Po

dohodě se strážníky obecní policie byl plot několik dní hlídán, ale podezření, že
prostříhání plotu byla příprava na odcizení majetku se nepotvrdila.

Červenec
 9.7. došlo k vážné dopravní nehodě na Tůmovce, když se 34letý řidič osobního 

automobilu s trojím zákazem řízení snažil ujet bez placení po načerpání 
pohonných hmot u tamní benzínové stanice. Vjel však přímo před rozjetý 
autobus  na hlavní silnici I/9. Auto bylo zdemolováno a došlo k vážnému zranění
řidiče-zloděje. Do nemocnice ho musel přepravit vrtulník. Naštěstí nebyl zraněn 
nikdo další, ale na obou dopravních prostředcích došlo ke značným majetkovým 
škodám.

 Dva řidiči zaplatili pokutu za rychlou jízdu v ulici Velkoveská (přes 60 km/hod.)
Další řidič zaplatil pokutu za neoprávněné parkování v ulici vedoucí ke školce.

 V závěru měsíce řešila obecní policie opět noční krádeže v několika 
nemovitostech. Někde to bylo jen rozstříhání plotu, ale došlo i k vykradení 
zahradního domku. Pachatelé nebyli, bohužel, dopadeni.

Srpen
 Obecní  policie  byla  všímavým občanem upozorněna  na  možnost  krádeže  na

Západní Stráni, ukázalo se však, že vše je v pořádku.
 Ve Spojovací  ulici  musel  být  usměrněn  opilý  mladík,  který  tropil  výtržnosti

uprostřed noci a obtěžoval osazenstvo domu. Po důrazné domluvě strážníků dům
opustil.

 Byly uděleny dvě pokuty za překročení rychlosti a došlo k jednomu napomenutí
za špatné parkování v obytné zóně.

 Strážníci  asistovali  při  likvidaci  požáru  pole  u  mělnické  silnice  a  řídili  tam
dopravu.

Září
 Z pohledu trestné činnosti,  bylo září  velmi klidným měsícem. Došlo pouze k

jednomu  incidentu  na  fotbalovém  hřišti,  který  byl  však  urovnán  ještě  před
příjezdem stržníků.
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Říjen
 Rychlostní kontrolou neprošla v říjnu pouze 1 řidička při měření rychlosti  na

Hlavní ulici. Naměřená rychlost byla více než 60 km/h.
 Řidiči byli opětovně napomínáni za špatné parkování.
 Obecní policie prověřovala dvě odstavená auta a slíbila zesílit hlídkovou činnost

s ohledem na pokusy o vloupání do vozidel i v okolních vesnicích.
 Byl zajištěn volně pobíhající kříženec labradora, avšak ještě týž den byl vrácen

majiteli na Tůmovku.
 Obecní  policie  asistovala  u  zásahu  hasičů  v  Horňátecké  ulici,  kde  se  od

krbových kamen vznítily půdní prostory.
 V říjnu proběhl čtyřdenní výcvik strážníků obecní policie.

Listopad
 Řešily  se  opět  případy špatného parkování,  zvláště  parkování  v  zeleni  podél

komunikací.  Překročení  rychlosti  při  namátkových  kontrolách  však  zjištěny
nebyly.

 Větší  událostí  bylo  zmizení  srny,  která  byla  údajně  sražena  a  zraněna
projíždějícím autem na  silnici  směrem na  Bašť.  Kolem zdánlivě  mrtvé  srny
pobíhal údajně černý pes. Po příjezdu strážníků nebyl však na místě nejen pes,
ale ani údajně sražená a mrtvá srna. Pátrání tedy skončilo neúspěchem.

Prosinec
 Tak jako v minulých  letech  zasahovala  obecní  policie  opět   několikrát  proti

falešným popelářům, kteří vyžadovali odměny, resp. úplatky za odvoz odpadu.
 Strážníci podnikli 3 výjezdy na základě telefonických oznámení o pobíhajících

psech na Tůmovce. Úspěšní byli však pouze v jednom případě, kdy se jednalo o
psa,  jehož  majitel  byl  hospitalizován  v  psychiatrické  léčebně.  Psa  se  ujal
kamarád  majitele. Další 2 výjezdy byly plané.  

 V prosinci byl zaznamenán pouze jeden případ nesprávného parkování v obytné
zóně  řešený napomenutím a to na Východní Stráni.

 V závěru roku řešili strážníci případ poškození nebytových prostor v ulici Ke
Tvrzi. Šlo o vylomené dveře, posprejované stěny a nepořádek. Majitel objektu
identifikoval  možné  pachatele,  kterými  měli  být  čtyři  mladiství  Předbojáci.
Případ byl předán k šetření.

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  k 30.6.2013.



49

Sestava fotbalového týmu mužů v r. 2014:

Brankáři:     Navrátil Jan
                    Řeháček Pavel

Obránci:     Krejčík Petr
                   Prejsa Ladislav
                   Hataš Jan
                   Jelínek Karel
                   Bartyzal Pavel                  
                   Mahdík Miloslav
                   Marek Martin

Záložníci:   Havel Jakub
                   Weiss Petr (trenér)
                   Vlasák Martin
                   Stránský Tomáš

Útočníci:     Fröhlich Luboš
                    Lojín Lukáš
                    Doubek Václav
                    Hon Patrik

Fotografie týmu fotbalového klubu ze dne 10.5.2014

Výsledky okresního přeboru na  konci sezony  2013/2014

Pořadí Tým Počet
zápasů

Vyhrané Remíza Prohrané Skóre Body

1. TJ Klíčany 26 25 0 1 125:22 75

2. SKK Hovorčovice 26 15 4 7 74:41 49

3. TJ  Sokol Škvorec 26 14 6 6 57:34 48
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4. Sokol Vyšehořovice 26 14 2 10 89:62 44

5. Sokol Měšice 26 12 5 9 42:47 40

6. 1. FC Líbeznice 26 11 7 8 48:53 40

7. Aero Odolena Voda 26 10 3 13 53:52 33

8. Slavia  Radonice B 26 10 3 13 55:59 33

9. Sokol Klecany B 26 9 4 13 68:76 31

10. Sokol Větrušice 26 9 4 13 36:55 30

11. Sokol Předboj  26 9 1 16 44:75 28

12. Slavoj Veleň 26 8 3 15 45:75 27

13. Svornost Brázdim  26 8 1 17 50:77 25

14. SK Záluží               26 5 3 18 29:93 18

Výsledky okresního přeboru – podzimní část sezony 2014/2015

Pořadí Tým Počet
zápasů

Vyhrané Remíza Prohrané Skóre Body

1. Sokol Vyšehořovice   13 9 2 2 52:20 29

2. Aero Odolena Voda 13 9 2 2 38:11 29

3. AFK Nehvizdy 13 8 2 3 30:19 26

4. TJ Sokol Škvorec 13 8 1 4 40:24 25

5. 1. FC Líbeznice 13 8 1 4 27:22 25

6. SKK Hovorčovice 13 6 4 3 31:17 22

7. TJ Jiskra Kojetice 13 6 1 6 24:19 19

8. Sokol Měšice 13 4 4 5 25:24 16

9. Slavia Radonice B 13 4 2 7 21:33 14

10. Sokol Větrušice 13 4 1 8 20:30 13

11. Slavoj Veleň 13 3 3 7 29:44 12

12. Sokol Předboj 13 4 0 9 22:41 12

13. FK Slavoj Toušeň                      13 4 0 9 23:48 12

14. Sokol Klecany B               13 2 1 10 17:47 7

Akce Sokola v r. 2014:

31.5. - Sokol Předboj spolupracoval s obecním úřadem na pořádání dětského dne na
           fotbalovém hřišti. Více viz „Z činnosti obecního úřadu“ str. 9.
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Dětský den na hřišti 31.5.2014

4.10. - konala se výroční schůze TJ Sokol Předboj v restauraci Na Hřišti
           Program:

1. Úvod
2. Zhodnocení minulého roku
3. Zpráva revizní komise
4. Volba nového výboru
5. Závěr

Schůze se zúčastnilo 19 členů Sokola. Nejprve proběhlo přivítání členů a byla
odsouhlasena usnášeníschopnost. Předseda zhodnotil činnost v minulém období a
uvedl výčet konaných akcí a jejich ekonomický dopad na stav a vývoj
hospodaření. Ze zprávy revizní komise vyplynulo, že účetnictví je vedeno
správně a pokladník podal zprávu o stavu financí. Na závěr proběhla volba
nového výkonného výboru na další období. Pro každého člena bylo hlasováno
samostatně a všichni navržení členové byli zvoleni.

Nový výkonný výbor:    
Petr Weiss                       - předseda
Lukáš Lojín                     - místopředseda
Karel Jelínek ml.             - tajemník    
Martin Příšovský             - pokladník
Miroslav Podracký ml.    - člen výboru

Revizní komise:    Jan Hataš                                           
                              Petr Josef           
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1.12. - 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.

26.12. - konal se turnaj v nohejbalu

Sokol Předboj zapůjčil v průběhu roku hřiště týmu SK Bašť k odehrání mistrovských
zápasů v sezóně 2013/2014. V Bašti se v té době přestavovaly kabiny.

2/ Rybářský spolek, Předboj 

Působí v obci od r. 2005 a má kolem 90 členů.
Webové stránky spolku nejsou doplňovány o nové informace a nepodařilo se, bohužel,
zjistit žádné informace o činnosti spolku v r. 2014.

Yard Resort – aktivity na statku
Nabídka aktivit v r. 2014:
1/ Pronájmy a školení:

 Soukromé oslavy a svatby
 Školení v resortu
 Pronájmy prostor
 Mobilní kancelář a meeting point

2/ Pohyb a zdraví:
 Pravidelné pohybové aktivity
 Kroužky pro děti
 Masáže a rolfing

3/ Golfový areál
 Golfové kurzy a tréninky
 Golfové akce a turnaje

4/ Restaurace „KE TVRZI“ - novinky v r. 2014:
 Catering pro akce do 150 osob i  více ve spolupráci s externím cateringem
 Obědy s dovozem do zaměstnání min. pro 10 osob. Doprava do 10 km od 

Předboje zdarma. (Příl. D83/2014 - plakát)
 Možnost objednat si jídlo s sebou.
 Otvírací doba:  pondělí – pátek  11.00 – 22.00 hod.

                          sobota – neděle   9.00 – 22.00 hod.   
 Od listopadu 2014 došlo ke zvýhodnění polední nabídky. Každý den od pondělí 

do pátku bylo v nabídce vždy jedno jídlo za zvýhodněnou cenu 80,- Kč bez 
polévky nebo 99,- Kč s polévkou. Toto jídlo bylo každý den obměňováno, aby 
byl po celý týden zaručen pestrý jídelníček.

Nově byla nabídka aktivit od ledna rozšířena o výuku angličtiny pro dospělé a pro děti
již  od  2  let.  Jazyková  výuka  probíhala  ve  spolupráci  se  vzdělávacím  centrem
TYKADÝLKO.  Pro všechny zájemce byla uspořádána 15.1.2014 jedna ukázková lekce
zdarma.
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V každoročně pořádané soutěži  SVATEBNÍ  MÍSTO  ROKU  získal  Yard Resort 
3. místo  z  celkem  24  nominovaných  svatebních  míst. Získal  celkem  890  hlasů
zatímco  vítěz  soutěže  získal  2254  hlasů.  Výsledky  byly  vyhlášeny  na  svatebním
veletrhu Svatební Expo 2014 dne 21.11.2014.

Nádvoří Yard Resortu

Přehled hlavních akcí v Yard Resortu v  r. 2014:

V prostorách konírny pokračovala stálá výstava smaltových obrazů s názvem „Ozvěny
smalt art 2012“, která byla zahájena 16.12.2012. Prostory se  otevíraly pouze v případě
zájmu, na požádání.

V průběhu roku se objevil letáček, který informoval, že v Yard Resortu budou nově
probíhat hodiny cvičení pilates. Každé úterý od 18.30 hod. a čtvrtek od 20.00 hod.

17.1. - Milostný trojúhelník II. - zábavná hudebně-improvizační show
            Příl. D78/2014 – plakát

26.2. - Vítání občánků v kavárně – viz „Obyvatelstvo“ str. 44.

1.4. - Byla znovu otevřena kavárna pro veřejnost. Do té doby sloužila jen jako
         recepce  pro golfisty, případně pro plánované akce.

27.4. - Setkání sousedů nad Prahou – viz „MAS Nad Prahou“ str. 11.
           Příl. D18/2014 plakát

       D19/2014 program
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Setkání sousedů nad Prahou 27.4.2014

1.6. - Švýcarský dětský den
         10.00 – 16.00 hod. - vstup zdarma
         Na programu bylo mj. toto:

 ukázka vaření švýcarských specialit s paní Barbarou John
 soutěžní disciplíny pro děti (dojení krávy, Vilém Tell, poznávání švýcarských 

zvířátek a další)
 dětská golfová akademie
 chytání ryb
 čištění zoubků s Profimedem
 soutěž pro dospělé o hodnotné švýcarské ceny
 projížďka na elektroskútru firmy Sixt
 promítání filmů o Švýcarsku

           Příl. D79/2014 – plakát
                   D80/2014 – program dětského dne

21.7. - 22.8.  - V této době proběhly 3 turnusy letního příměstského tábora se
                        sportovním zaměřením v areálu Yard Resortu. Tábor pořádala agentura
                        Andělky a byl určen pro děti od 4 do 12 let.
                        Cena: 2900,-/týden/dítě (včetně jídla a pití)
                        Příl. D81/2014 – plakát

14. - 29.8.   - V této době proběhly 4 turnusy letního příměstského golfového tábora.
                      Děti byly rozděleny do skupinek po max. 6 dětech podle golfových
                      znalostí. Výuku vedli zkušení trenéři a pedagogové. Pro děti byla
                      připravena novinka v  podobě jednodenního přespání. Byla připravena
                      také večerní zábava, např. opékání buřtů, bojovky na hřišti a další.
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6.12. - od 14.30 se konalo na sýpce Mikulášské setkání a předvánoční jarmark.
           V přízemí sýpky bylo možné zakoupit vánoční svícny, adventní věnce a další
           dekorace. Byla zde také dětská dílnička s ukázkou výroby proutěných košíků,
           keramiky aj. Jako občerstvení byly v nabídce různé vánoční speciality: svařené
           víno, pečené kaštany, wafle, domácí marmelády aj. Zároveň probíhala
           ochutnávka a prodej vína z vinařství Galant za zvýhodněné ceny.
           V 1. patře sýpky bylo možné shlédnout vánoční vystoupení dětí z MŠ Předboj.
           Nejprve vystoupily starší děti s pásmem o narození Ježíška, poté následovalo
           vystoupení nejmenších dětí.
           Jako další přišlo na řadu mikulášsko-vánoční vystoupení dětí z „Andělek“ a na
           závěr přišel čert, Mikuláš a anděl s nadílkou.
           Příloha D82/2014 – plakát

Mikulášské setkání v Yard Resortu 6.12.2014 – vystoupení dětí z MŠ Předboj

Kultura

Obecní knihovna

Knihovnice:  Jana Šandarová.
Otvírací doba knihovny:  každou středu 14.00 – 18.00 hod.
V zimních měsících: 14.00 – 17.00 hod.
Celkový počet svazků k 31.12.2014:    2491
Z toho krásná literatura:                        2214
Naučná literatura:                                    277
V roce 2014 přibylo 128  nových knih.       
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K dispozici byly dále  výměnné soubory z Husovy knihovny v Říčanech a z výměnného
knižního  fondu  knihovny  města  Mladá  Boleslav.  V  roce  2014  to  bylo  celkem  16
souborů, což představuje 977 knih.

K dispozici občanům byl veřejný internet umístěný v zasedací místnosti OÚ a přístupný
vždy v úředních hodinách OÚ.

Počet registrovaných čtenářů v roce 2014        70    
Z toho děti do 15 let                                          38  
Celkový počet návštěvníků v r. 2014              631  
Celkový počet uživatelů internetu  v r. 2014      2  

Celkový počet výpůjček v r. 2014                1657
Z toho dospělí - krásná literatura                  1026  
Z toho dospělí - naučná literatura                   115      
Z toho děti krásná literatura                            325    
Z toho děti naučná literatura                             72
Periodika                                                         119

12.3. - se konalo v zasedací místnosti OÚ setkání s novými knihami u dobré kávy či
           lahodného čaje pro všechny dospělé čtenáře a příznivce knihovny. Paní
           knihovnice připravila pro tuto příležitost malé zákusky. Součástí této akce bylo
           vyhlášení nejlepších čtenářů r. 2013. Jednalo se o 3 ženy, které obdržely malý
           dárek.  Celá akce byla zároveň oslavou MDŽ a každá žena dostala při příchodu
           růžičku. Zúčastnilo se celkem 14 žen.
           Příloha: D42/2014 – pozvánka

19.3. - navštívily knihovnu děti z MŠ Předboj.

11.4. - se konalo v zasedací místnosti OÚ již 5. Čtení pro dětské čtenáře knihovny
           i ostatní děti. Tentokrát to bylo velikonoční čtení. Děti se seznámily s novými
           knížkami v knihovně a mohly si popovídat s paní knihovnicí o velikonočních
           zvycích.  Dostaly polystyrenová vajíčka a kraslice a měly možnost je obarvit
           a vyzdobit dle vlastní fantazie. Obarvená vajíčka pak děti zavěsily na břízku,
           umístěnou k tomuto účelu před OÚ a pomohly tak vytvořit velikonoční
           atmosféru. Vajíčka, barvy a malé občerstvení připravil pro děti obecní úřad.
           V rámci  setkání byli vyhlášeni tři nejlepší dětští čtenáři knihovny v r. 2013.
           Pro tyto děti byly připraveny diplomy  a časopisy.
           Příl. D43/2014 – pozvánka
                   D56/2014 – společná fotografie před ozdobenou břízkou



57

5. čtení pro dětské čtenáře v knihovně 11.4.2014

17.12. - v zasedací místnosti OÚ se konalo 2. Předbojské pečení – soutěž o
             nejúžasnější  vánoční cukroví. Akce, kterou připravil obecní úřad a knihovna se
             konala při příležitosti malého vánočního posezení seniorů, čtenářů a příznivců
             knihovny.
             Soutěže se mohl zúčastnit každý, kdo rád peče. Podmínkou bylo přinést 10 ks
             jednoho druhu vánočního cukroví. 3 kousky byly určeny k posouzení tříčlenné
             porotě složené ze tří vybraných seniorek, zbytek posloužil jako zákusky ke kávě
             nebo čaji pro ostatní účastnice setkání. V průběhu večera se podával tentokrát
             také svařák. Na začátek  posezení přichystaly děti z místní MŠ překvapení
             pro všechny zúčastněné. Vystoupily s krátkým programem na aktuální téma -
             narození Ježíška. Za své velmi pěkné vystoupení sklidily děti potlesk a  za
             odměnu dostaly mandarinky a bonbony. Poté seznámila knihovnice Jana
             Šandarová účastnice setkání s novými  knihami v knihovně. Každý z účastníků
             setkání si mohl knihy prohlédnout vyslechnout pár slov paní knihovnice o jejich
             obsahu a bylo možné si knihy rovnou i zapůjčit.
             Na závěr večera byly vyhlášeny vítězky 2. Předbojského pečení. Ukázalo se, že
             síly byly tento rok velmi vyrovnané. Tři účastnice získaly zcela stejný počet
             bodů, takže byla vyhlášena 3 první místa.
 
             Vítězky: Marie Divišová, Marie Suldovská a Jana Šandarová.

             Jako odměnu obdržela každá z nich stolní kalendář na r. 2015 s historickými
             fotografiemi okolních obcí a ozdobu na stromeček.
             Příl. D53/2014 – pozvánka
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Předbojské pečení 17.12.2014 – odměny pro vítězky

Zájezdy za kulturou

V r. 2014 se uskutečnily celkem 2 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.

28.5. - zájezd do Divadla U Hasičů
            hra: Víš přece, že neslyším, když teče voda
            cena vstupenky 240,- Kč
            Příl. D85/2014 – pozvánka

19.11. - zájezd do divadla METRO
              hra: Sextet
              cena vstupenky 220,- Kč
              Příl. D86/2014 – pozvánka

Různé z kultury

14.5. - oslavilo 5. narozeniny „Radio Dechovka“, které má oficiální sídlo na adrese
           U Prutníku 232. Hlavní vysílací studio je v Kojeticích v budově bývalého
           nádraží a proto se oslavy konaly na peronu nádraží. K poslechu hrála kapela
           Žižkovanka moderátora Petra Soviče.

           Další kulturní akce se konaly v restauracích U Svobodů, Na Hřišti a v Yard 
           Resortu  - viz „Pohostinská zařízení“ str. 32 a „Yard Resort – aktivity na
           statku“  str. 52.
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Školství

Mateřská škola Předboj , příspěvková organizace – kapacita 56 dětí
Adresa:  Hlavní č. 300, Předboj

Provoz první části MŠ pro 28 dětí byl zahájen v říjnu 2011, druhá část pro stejný počet
dětí byla uvedena do provozu 3.10.2014.

Personální obsazení MŠ v r. 2014:
 ředitelka                   - Ing. Kateřina Beránková
 asistentka ředitelky  - Michaela Langová
 účetní                       - Ivana Stejskalová
 učitelky                    - Bc. Simona Schejbalová Říhová

                                 - Ingrid Wintersteiner
                                 - Šárka Šádková
                                 - Lenka Kantnerová

 výdej jídla                - Martina Šochová                                
 uklízečka do 31.3.   - Vladimíra Medová
 uklízečka a pomocnice od 18.3.2014 - Martina Zelinová
 uklízečka a pomocnice od 1.4. - Dana Maričáková
 školník                       - Petr Makal  

Provozní doba školky
7 – 17 hod.

Školné a stravné ve šk. roce 2013/2014
Školné       549,- Kč
Stravné      871,50 Kč

Školné a stravné ve šk. roce 2014/2015
Školné        812,- Kč
Stravné       882,- Kč

Zájmové kroužky
Angličtina      cena/pololetí/dítě       600,-
Flétna                           „                   700,-
Tanec                            „                  600,-
Logopedie                    „                   650,-
Keramika                     „                 1000,-   (700,- výuka + 300,- materiál)

Školka v přírodě
Uskutečnila se v době od 16.6. do 20.6.2014 a zúčastnilo se jí celkem 18 dětí, které
strávily několik dní v Milíčově u Plzně na farmě Moulisových, kde si pod odborným
dohledem vyzkoušely jak vypadají práce na farmě.
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Školka v přírodě

Dostavba budovy MŠ

20.6. - vypsala obec výběrové řízení na dostavbu MŠ Předboj. Ze dvou zúčastněných
           zájemců vyhrála soutěž firma Dumrazdva s.r.o. ze Zdib (více viz „Z činnosti     
           OÚ“ str. 10). Samotná výstavba druhé části budovy začala v červenci a
           dokončena byla v září.

23.6. - vypsala MŠ Předboj výběrové řízení na 2 pracovní místa učitelek MŠ
           s předpokládaným nástupem  říjen 2014.

3.10. - byla slavnostně otevřena druhá třída MŠ Předboj. Úvodní slovo pronesl starosta
           Ing. Karel Kodiš a krátkým projevem se připojila také ředitelka školky
           Ing. Kateřina Beránková. Oba pak společně přestřihli pásku a následovala
           prohlídka školky.  (viz též „Z činnosti obecního úřadu“ str. 10)

11.11. - uspořádala školka lampionový průvod dětí z MŠ Předboj v doprovodu rodičů za
             sv. Martinem.
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3.10.2014 -  Slavnostní otevření druhé části MŠ Předboj. Ředitelka MŠ Ing. Kateřina
Beránková a starosta Ing. Karel Kodiš

Říjen -školka se zapojila do projektu PAPÍR ZA PAPÍR. Za bránu školky byl
            přistaven modrý kontejner, do kterého se ukládá odpadový papír
            vyprodukovaný ve školce. Zároveň byli vyzváni také rodiče, aby pomohli
            kontejner plnit. Školka navázala spolupráci s firmou, která jí bude za odevzdaný
            odpadový papír dodávat papír čistý.

Nové logo MŠ Předboj vytvořené po dostavbě druhé části školky
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1. zápis do MŠ pro školní rok 2014/2015  se uskutečnil dne 24.4.2014
Do základních škol bylo přijato 14 dětí
Do MŠ bylo na základě zápisu přijato nových 14 dětí
Z kapacitních důvodů nebylo přijato dalších 18 dětí
Příl. D87/2014 – tablo předškoláků

2. zápis do MŠ pro školní rok 2014/2015  po dokončení 2. části MŠ se konal 2.10.2014
Přijato bylo 20 dětí
Nepřijato bylo 1 dítě
Děti byly rozděleny do dvou tříd podle věku:
Třída menších dětí „Včeličky“
Třída větších dětí  „ Sovičky“

2/ Základní školy

Základní škola Kojetice
Do školy v Kojeticích dochází většinou jen několik  dětí z Předboje.
Ve školním roce 2013/2014 ani 2014/2015 nebyly vyčísleny žádné přímé náklady pro
obec  Předboj,  neboť  dle  platných  zákonů  hradí  nově  neinvestiční  náklady  za  žáky
docházející do školy zřizovatel, resp. kraj.

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice
Přímé náklady na jednotlivé žáky nebyly vyčísleny, neboť jak výše uvedeno hradí nyní
tyto náklady zřizovatel, resp. kraj.  
Obci Líbeznice byly však uhrazeny tyto náklady:
Příspěvek obce Předboj na provoz ZŠ a ZUŠ        144.448,- Kč
25 %  příspěvek na budovu ZŠ                               437.500,- Kč
Investiční příspěvek na ZŠ a ZUŠ                          351.360,- Kč

Vzhledem k tomu, že v r. 2014 přišlo k zápisu celkem 155 dětí a demografický vývoj v
Líbeznicích i okolních obcích nasvědčoval tomu, že v dalších letech lze očekávat další
nárůst dětí se zájmem o umístění v ZŠ Líbeznice, byla obec Líbeznice nucena hledat
řešení  dalšího  rozšíření  kapacity  školy  a  bylo  rozhodnuto  o  výstavbě  nové  školní
budovy.

Stavba nového pavilonu prvního stupně základní školy pro dalších  240 žáků začala
v pondělí 20. října 2014. Její dokončení bylo naplánováno na začátek dalšího školního
roku, neboť pokud by se nový pavilon nepodařilo vybudovat do 1. září 2015, muselo by
dojít k omezení počtu nově přijímaných dětí a na některé prvňáčky by se tak nedostalo.

Článek převzatý z Líbeznického zpravodaje č. 10 z října 2014:
Autorem projektu nové školní budovy je tým architekta Adama Halíře z renomovaného 
ateliéru Projektil. Generálním dodavatelem stavby se stala na základě výběrového řízení
společnost PROMINECON CZ. Celkové náklady na výstavbu byl odhadnuty na téměř 
43 milionů Kč, přičemž více než 30 miliónů  se podařilo zajistit ze státního rozpočtu – 
díky programu určeného specificky na řešení nedostatečné kapacity školských zařízení 
v okolí velkých měst.
Příl. D88/2014 – Líbeznický zpravodaj Říjen 2014
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Na spolufinancování výstavby nového pavilonu školy se dohodlo několik obcí, které  se 
nacházejí ve spádové oblasti líbeznické školy a mají uzavřené smlouvy o spádovém 
obvodu školy. Příspěvky jednotlivých obcí byly stanoveny takto:
Bašť                    4,000.000 Kč
Líbeznice            4,000.000 Kč
Měšice                4,000.000 Kč
Nová Ves               750.000 Kč
Předboj               1,750.000 Kč

Práva  a  povinnosti  obcí  přispívajících  na  výstavbu  nového  školního  pavilonu  jsou
předmětem  smlouvy  nazvané  „Smlouva  o  spolupráci  obcí“,  která  byla  uzavřena
9.10.2014 na dobu určitou do 31.12.2030. Dle zmíněné smlouvy měla by být výstavba
Pavilonu provedena nejpozději  do 31.8.2015. Výstavba začala  20.10.2014 a prvního
výkopu na stavbě se zúčastnili starostové obcí spádového obvodu školy.

Příl. D61/2014 – Smlouva o spolupráci obcí

Do školy dojíždějí děti autobusem.
Ráno: do Kojetic je možno použít spoj linky 418 v 7.25 hod. z Předboje do zastávky
Kojetice, žel.st.
Do Líbeznic jezdí děti linkou 368,  spojem v 7.20 hod. z Předboje, který zajíždí
ke škole do zastávky Líbeznice, škola.

Odpolední spojení z Kojetic:  linka 418, spoj ve 12.55 nebo 15.43 hod.
Odpolední spojení z Líbeznic: všechny spoje linky 368. Dva spoje této linky zajíždějí
také ke škole. Odjíždějí ve 12.18 a 13.13 hod. ze zastávky Líbeznice, škola.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se konal takto:

ZŠ Kojetice – 6.2. od 11.00 do 17.00 hod.
Současně probíhal den otevřených dveří. Kapacita – 8 volných míst.

ZŠ Líbeznice –  20.1. - děti s trvalým pobytem v Líbeznicích, Měšicích a Zloníně
                            21.1. - děti s trvalým pobytem v Bašti, Předboji, Nové Vsi a ostatních
                                       obcích
Náhradní termín v případě nutnosti: 13.2.

Zdravotnictví

Soukromá  zdravotní  ordinace  praktické  lékařky  se  nachází  v  Předboji  na  adrese
Baštěcká 315

Lékařka:                MUDr. Henrieta Mavrogeni
Zdravotní sestra:   Petra Rollová
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Ordinační hodiny:
Po    11.00 - 13.30 hod
Út      7.00 -   9.00 hod.
St       7.00 -   9.00 hod.
Čt     16.00 - 19.00 hod.   
Pá     12.00 - 15.00 hod.  

MUDr. Henrieta Mavrogeni ordinuje také v Libiši a v Praze.

Část občanů využívá  zdravotní středisko v Líbeznicích, kde ordinují tito 
lékaři:

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Jana Posltová
Ordinační hodiny: Po, Út, Čt, Pá  7.00 – 12.00 hod. , St 13.00 – 17.30 hod.

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Eva Chlumská
Ordinační hodiny: Po, St, Čt, Pá  7.30 – 12.00 hod., Út 12.00 – 17.00 hod.

Dětská lékařka  MUDr.  Jana Homolková
Ordinační hodiny:  Po, St, Čt, Pá  7.30 – 12.00 hod., Út  13.00 – 16.00 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.

Do střediska dojíždí  z Neratovic gynekolog  MUDr. Petr Toupalík.
Ordinační hodiny v Líbeznicích: Po, St 15.10 – 16.10 hod., Pá 14.10 – 15.10 hod.

Zubní lékařka MUDr. Eva Hlavičková
Ordinační hodiny:
Po, Út    7.30 – 12.30   13.00 – 16.00 hod.
St         13.00 – 17.00 hod.
Čt           7.30 – 14.00 hod.
Pá           7.30 – 14.00 hod.

1.4.2014 nastoupila  MUDr.  Hlavičková  na  mateřskou  dovolenou.  Po  dobu  její
nepřítomnosti ji zastupovala MUDr. Zdeňka Vorlová.
Ordinační hodiny se změnily takto:
Po     7.30 – 13.00 hod.
Út     7.30 – 13.00 hod.
St    13.00 – 17.30 hod.
Čt     7.30 – 13.00 hod.
Pá     neordinovalo se

Zubní lékař MUDr. Artem Repa,  RECAST, s.r.o.  
Zahájil ordinaci 10.2.2014. Převzal ordinaci po MUDr. Sabině Legnerové.
Ordinační hodiny:
Po, Út, St     8.00 -12.00   12.30 – 16.00 hod.
Čt             10.00 – 12,00   12.30 – 18.00 hod.
Pá               8,00 – 12.00   od 12.30 dentální hygiena
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V r. 2014 zahájila obec Líbeznice rekonstrukci tří významných budov v obci. Spolu s
rekonstrukcí  obecního  úřadu  a  domu  služeb  došlo  i  na  rekonstrukci  zdravotního
střediska. Rekonstrukce byla zahájena výměnou oken a dveří za nová, plastová.

Nejbližší  a nejvíce využívané lékárny:
Líbeznice, Ul. Martinova 142.
Neratovice, především v ul. Kojetické 1021, avšak je zde několik dalších lékáren.
Praha, především u metra Ládví a v Hypermarketu Globus v Čakovicích

Nejbližší nemocnice:
 Almeda, a.s. - Městská nemocnice, Neratovice – nestátní zdrav. zařízení
 PP Hospitals, s.r.o. - Nemocnice Brandýs n/Labem-Stará Boleslav – nestátní

            zdravotnické zařízení 
 Nemocnice  Měšice  –  nestátní  zdravotnické  zařízení,  které  poskytuje

onkologickou a tzv. následnou lůžkovou péči.
 Nemocnice Na Bulovce – zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví

Doprava

Dopravní  obslužnost  zajišťovala  v  r.  2014  firma  ROPID  (Regionální  organizátor
pražské integrované dopravy) prostřednictvím dopravní firmy  ČSAD Střední Čechy se
sídlem v Brandýse nad Labem/Staré Boleslavi.

Do obce zajíždějí tyto linky:
368 – Praha,Ládví - Předboj
418 – Libiš-Odolena Voda (Tato linka vnikla v r. 2013 sloučením a úpravou linek 416 a
417. Obec tím získala možnost dopravního spojení s Neratovicemi.   

Ceny jízdenek v r 2014:
Celý rok platil tarif z 1.7.2011 s několika dodatečnými změnami, které se však netýkaly
cen  jízdenek  ani  na  území  Prahy  ani  ve  vnějších  pásmech  našeho  regionu.  Ceny
jízdenek zůstaly stejné jako v několika minulých letech.

Ceny jízdenek po Praze:     24,- Kč / 30 min.
                                            32,- Kč / 90 min.
Přestupní plnocenná jízdenka z Předboje k metru Ládví:     32,- Kč  (5 pásem 0,B,1,2)
Přestupní plnocenná jízdenka z Předboje k metru Ládví + městská doprava po Praze
celk.. 150 min. (6 pásem P,0,B,1,2):  46,- Kč  
Pražské pásmo P se očítá jako 2 pásma.
Obec Předboj leží v 2. vnějším pásmu PID.

Již na sklonku r. 2013 byla zahájena jednání o integraci veřejné autobusové dopravy
Mělnicka  a  Neratovicka  do systému PID (Pražské integrované  dopravy).  Jednání  se
komplikovala postojem městské části Praha 8, které se nelíbilo ukončení autobusových
linek u stanice metra Ládví. Březiněves a Ďáblice v tom neviděly problém. Z pohledu
ROPIDu by neměl nastat problém s kapacitou zastávek a obratiště.
Společnost  ROPID  a  Obec  Líbeznice  uspořádaly  4.6.2014  veřejnou  prezentaci
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připravovaných  změn  v  Divadle  kouzel  Pavla  Kožíška  v  Líbeznicích.  Setkání  se
zúčastnilo cca 16 občanů z různých obcí.  Účastníci setkání byli ujištěni, že zcela určitě
nebude konečná stanice autobusů z naší oblasti přesunuta do Letňan a nebude se měnit
ani  rozsah  dopravní  obslužnosti,  protože  to  by  bylo  proti  smyslu  projektu,  jehož
hlavním cílem je nabídnout občanům cenově i kvalitativně přijatelnou alternativu za
individuální dopravu.

Změny jízdních řádů v r. 2014:

Linka PID 368  Praha,Ládví - Předboj
Do 22.4.2014 platil JŘ z 15.12.2013 – viz příl. D89/2014

Změny v r. 2014:
22.4. - viz příl. D90/2014
28.6. - viz příl. D91/2014
31.8. - viz příl. D92/2014
14.12. - viz příl. D93/2014

Linka PID 418  Libiš – Odolena Voda
Až na několik minutových rozdílů zůtal jízdní řád celý rok stejný jako v r. 2013.
Příl. D94/2014 – JŘ platný od 14.12.2014

Linka 155731 Praha – Mělník – Štětí   (dříve linka 155712)
Touto linkou lze cestovat do/z  Předboje ze zastávky Předboj-rozcestí na silnici I/9 do
Prahy-Holešovic, Terminál DP .
Příl. D95/2014 – JŘ platný od 15.12.2013 do 13.12.2014

Za prokazatelné ztráty dopravce zaplatila obec ROPIDu v r. 2014:

Zálohy:
Linka 368                                   133.832,00
Linka 418                                     68.239,20

Doplatek za obě linky:                  18.958,06
Celkem zaplaceno v r. 2014      221.029,26

Různé z dopravy

Koncem října byly v ulici U Prutníku instalovány zpomalovací pruhy.

25.11. -  od tohoto dne svítí na křižovatce hlavní silnice směr Mělník č. I/9 s okresní
               silnicí č. III/0086 směr Předboj lampa, která by měla v noci nebo v mlze
               zlepšit orientaci na křižovatce při odbočování do Předboje.
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Elektrické  osvětlení  na křižovatce silnic  I/9  – III/0086 v místech,  kde stával  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. Nově je od r. 2013
využíván   také  nový   traktor  zakoupený  společně  obcemi  z  mikroregionu  Povodí
Mratínského  potoka.  Zametací  stroj  je  využíván  střídavě  zúčastněnými  obcemi   v
pravidelných intervalech v průběhu celého roku.

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  

K významnějším podnikatelským subjektům v obci patří:

 Areál  bývalého družstevního závodu „Včela“  Předboj,   Tůmovka 102, který
slouží v současné době jako skladový areál firmy České přístavy, a.s. Ta zde
pronajímá skladové prostory několika dalším firmám.

 Vedle tohoto areálu je čerpací stanice Tank ONO s.r.o.
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 Na Palpostě 119 je adresa lešenářské firmy Roland, s.r.o., vybudované na místě,
kde mívala armáda v 60. letech m.st. tzv. „palebné postavení“ (palpost).

 V areálu bývalého dvora a později JZD v ulici Ke Tvrzi č. 7 byl vybudován
rozsáhlý  volnočasový  areál  s  názvem  Yard  Resort.  V  areálu  je  restaurace,
kavárna, tělocvična aj. Konají se zde různé kulturní a společenské akce. Obec
zde pořádá vítání občánků a  promítání filmů pro seniory. K areálu patří také
golfové hřiště.

 V ulici Ke Tvrzi 140 sídlí rodinná zemědělská firma Zevos, s.r.o. zabývající se
především rostlinnou  výrobou.  Firma  provádí  v  obci  zimní  údržbu  místních
komunikací.

 V ulici Hlavní 115, v prostorách bývalé samoobsluhy, sídlí ofsetová tiskárna PR
Print, která se zabývá především tiskem reklamních materiálů a zdarma zajišťuje
vazbu obecní kroniky.

 V ulici Na Vršku 17,  v prostorách bývalého pultového obchodu, sídlí stavební
firma Renova PV, s.r.o.

 V ulici  U Prutníku  232 má  oficiální  sidlo  Radio  Dechovka.  Hlavní  vysílací
studio je v Kojeticích, v budově bývalého nádraží. Původně internetové rádio,
založené v r. 2009, zahájilo v roce 2013 celoplošné pozemní vysílání.

Dle údajů z veřejné části živnostenského rejstříku je  v obci evidováno dalších zhruba
150 podnikatelských subjektů, které zde podnikají nebo mají v obci své oficiální sídlo.  

                                                                                    Jitka Paděrová
                                                                                        kronikářka
                                                                                        14.10.2015
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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. 70, 71 a 72.   

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.  72.

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. Popis
a č. fotografie jsou uvedeny také v albu vedle fotografie. Tištěné fotografie jsou 
zálohovány na CD2/2014. 

4. CD nebo DVD – jsou označeny písmeny CD bez ohledu na to, zda se jedná o 
CD nebo DVD, pořadovým číslem a rokem. Jejich seznam je uveden na str. 72.

Pokud jsou přílohy v přímé souvislosti s textem,je v textu uveden odkaz na tyto přílohy.
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Seznam příloh ke kronice roku 2014:

Dokumenty:
D1/2014 – Záznam č. 23 ze zasedání ZO Předboj z 24.3.2014
D2/2014 – Záznam č. 24 ze zasedání ZO Předboj z 18.6.2014
D3/2014 – Záznam č. 25 ze zasedání ZO Předboj z 17.9.2014
D4/2014 – Záznam č. 26 ze zasedání ZO Předboj z 8.10.2014
D5/2014 – Záznam č. 1 z ustavujícího zasedání ZO Předboj z 3.11.2014
D6/2014 – Záznam č. 2 ze zasedání ZO Předboj z 15.12.2014
D7/2014 – Předbojské zprávy č. 1 z 26.5.2014
D8/2014 – Předbojské zprávy č. 2 z 30.9.2014
D9/2014 – Předbojské zprávy/mimořádné vydání z 22.12.2014
D10/2014 – Schválený rozpočet obce na r. 2014
D11/2014 – Závěrečný účet obce za r. 2014  
D12/2014 – Dopis  EKO-KOM, a.s. z 19.6.2014 o množství tříděného odpadu v r. 2013
D13/2014 – Osvědčení o úspoře emisí v r. 2013 č. 00240630
D14/2014 – Informace o změně svozové firmy komunálního odpadu v r. 2014
D15/2014 – Plakát na dětský den pořádaný obecním úřadem a Sokolem 31.5.2014
D16/2014 – Vzor diplomu za splnění všech disciplín na dětském dni 31.5.2014
D17/2014 – Zpravodaj MAS Nad Prahou z února 2014
D18/2014 – Plakát na Setkání sousedů nad Prahou v Yard Resortu 27.4.2014
D19/2014 – Program Setkání sousedů nad Prahou 27.4.2014
D20/2014 – Informační leták Místní akční skupiny MAS Nad Prahou
D21/2014 – Plakát na závod horských kol – Mistrovství MAS Nad Prahou 3.5.2014
D22/2014 – Sada hlasovacích lístků pro volby do Evropského parlamentu 23.-24.5.2014
D23/2014 – Leták s představením kandidátů a volebním proramem str. č. 1 SDRUŽENÍ
                    NEZÁVISLÝCH  KANDIDÁTŮ pro komunální olby 10. - 11.10.201
D24/2014 – Leták s představením kandidátů str. č. 2 Iniciativa Předboj.eu
D25/2014 – Slovo starosty o utracených úsporách (staženo z web. str. w  ww.predboj.eu)
D26/2014 – Slovo 2. místostarostky o utracených úsporách
D27/2014 – „Předbojáku zamysli se“ vyjádření Ing. P.Vovse ke komunál. volbám 2014
D28/2014 – „Předbojáci, už víte koho volit?“  Ing. P. Voves ke komunál. volbám 2014
D29/2014 – Volební  leták vol. str. č. 1 – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 
D30/2014 – Vysvětlení Ing. Petra Vovse „Výběrové řízení na ČOV v Předboji ….“
D31/2014 – Vyjádření Iniciativy Předboj.eu „ke lžím Ing. Petra Vovse“
D32/2014 – Volební program 2014 v bodech-volební strana č.2 – Iniciativa Předboj.eu
D33/2014 – Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce 10. - 11.10.2014
D34/2014 – Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
D35/2014 – Svoz odpadů v r. 2014 – informace pro občany
D36/2014 – Informace firmy SITA o sběru a odvozu objemného odpadu
D37/2014 – Informace firmy SITA o sběru a odvozu nebezpečného odpadu
D38/2014 – Plakát na kino pro děti Čtyřlístek ve službách krále 11.2.2014
D39/2014 – Plakát na kino pro děti Tom a Jerry, Robin Hood a veselý myšák 25.3.2014
D40/2014 – Plakát na jarně-letní bazárek dětského oblečení 29.3.2014
D41/2014 – Pozvánka na křest knihy Muzikoterapie v praxi M. Gerlichové 4.4.2014
D42/2014 – Pozvánka na posezení v knihovně pro dospělé 12.3.2014
D43/2014 – Pozvánka knihovny pro děti na 5. čtení o Velikonocích  11.4.2014
D44/2014 – Plakát na 7.  Předbojský blešák 18.5.2014
D45/2014 – Pozvánka a vstupenka na Zahradu Čech – zájezd 15.9.2014
D46/2014 – Nabídka Pizzerie Na Hřišti – akce na říjen 2014

http://Www.predboj.eu/
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D47/2014 – Plakát na podzimně-zimní bazárek dětského oblečení 4.10.2014
D48/2014 – Pozvánka na setkání s herečkou Lubou Skořepovou 8.10.2014
D49/2014 – Fotografie Luby Skořepové s místostarostkou Pavlou Příšovskou a adm.
                    pracovnicí OÚ Michaelou Langovou – 8.10.2014
D50/2014 – Pozvánka  na anim. film Zataženo občas trakaře pro malé děti 14.11.2014
D51/2014 – Pozvánka pro děti na Adventní posezení v zas. místnosti OÚ 28.11.2014
D52/2014 – Pozvánka  na Předvánoční dílničku s Janou H. 12.12.2014 na OÚ
D53/2014 – Pozvánka  na 2. předbojské pečení 17.12.2014
D54/2014 – Pozvánka na  večerní předsilvestrovský pochod s hůlkami obcí 30.12.2014
D55/2014 – Ceník masa řeznictví Mašek – květen 2014
D56/2014 – Společná fotografie z 5.čtení v knihovně před ozdobenou břízkou 11.4.2014
D57/2014 - Velikonoční nabídka výrobků firmy Eismann – č. 07/2014
D58/2014 – Nabídka kontroly a čištění spalinových cest – fa Kros – 13.-17.10.2014
D59/2014 – Pečovatelská sklužba ANTONIA, Čakovičky – letáček
D60/2014 – Leták fy JUKKA upozorňující na prodej stromů v obci 4.4.2014
D61/2014 – Smlouva z 9.10.2014 o spolupráci obcí s cílem zajistit finanční prostředky
                    na rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice  
D62/2014 – Valentýnské menu restaurace U Svobodů 14. - 16.2.2014
D63/2014 – Plakát na tradiční zabíjačku v restauraci U Svobodů 1.3.2014
D64/2014 – Plakát na Čarodějnice u rybníka 30.4.2014 – pořádala rest. U Svobodů
D65/2014 – Plakát na Taneční zábavu v rest. U Svobodů 27.6.2014
D66/2014 – Plakát na pingpongový turnaj v rest. U Svobodů 20.9.2014
D67/2014 – Plakát na Čarodějnice na hřišti – pořádala Restaurace Na Hřišti
D68/2014 – Plakát na pingpongový zápas  rest. Na Hřišti a rest. U Svobodů 22.11.2014
D69/2014 – Úmrtní oznámení – Marie Řezáčová  23.1.2014
D70/2014 – Úmrtní oznámení – Kateřina Eliška Mikota  12.2.2014
D71/2014 – Úmrtní oznámení – Květa Ostrýdová  24.3.2014
D72/2014 – Úmrtní oznámení – Ing. Jiří Vávra  28.5.2014
D73/2014 – Fotokopie stránky o Ing. J. Vávrovi z publikace 1000 Nej...České republiky
D74/2014 – Pamětní arch – vítání občánků 26.2.2014
D75/2014 – Pozvánka na vítání občánků 26.2.2014
D76/2014 – Vzory nálepek na popelnice (komunální odpad)
D77/2014 -  Oznámení VKM o změně cen vodného na r. 2014
D78/2014 – Plakát na zábavnou show v Yard Resortu „Milostný trojúhelník“ 17.1.2014
D79/2014 – Plakát na „Švýcarský dětský den“ v Yard Resortu 1.6.2014
D80/2014 – Program dětského dnu 1.6.2014
D81/2014 – Plakát na letní příměstský tábor se sportovním zaměřením v Yard Resortu
D82/2014 – Plakát na „Mikulášské setkání“  v Yard Resortu“ 6.12.2014
D83/2014 – Informační leták o možnosti rozvozu obědů restaurace Ke Tvrzi
D84/2014 – Závěrečný účet DSO „Povodí Mratínského potoka“ za r. 2014 z 7.4.2015
D85/2014 – Pozvánka do divadla –  Víš přece, že neslyším,když teče voda – 28.5.2014
D86/2014 – Pozvánka na zájezd do divadla – hra Sextet – 19.11.2014
D87/2014 – Tablo dětí z MŠ Předboj, které v  r. 2014  odešly do školy
D88/2014 – Líbeznický zpravodaj Říjen 2014 (stavba nového pavilonu školy)
D89/2014 – JŘ linky PID 368 z 15.12.2013
D90/2014 – JŘ linky PID 368 z 22.4.2014
D91/2014 – JŘ linky PID 368 z 28.6.2014
D92/2014 – JŘ linky PID 368 z 31.8.2014
D93/2014 – JŘ linky PID 368 z 14.12.2014
D94/2014 – JŘ linky PID 418 z 14.12.2014
D95/2014 – JŘ linky 155731 Praha-Mělník-Štětí platný 15.12.2013 až 13.12.2014
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D96/2014 – Fotografie pracovního týmu MŠ Předboj ve školním r. 2014 - 2015

Výstřižky
V1/2014 – Právo /30.1.2014 – Nová vláda České republiky
V2/2014 – Náš region/20.3.2014 – Hudba léčí
V3/2014 – Náš region/17.4.2014 – Duši spravuje hudbou
V4/2014 – Náš region/2.5.2014 – Setkání sousedů nad Prahou (MAS)

CD/DVD
CD1/2014 – text kroniky ve formátu PDF
CD2/2014 – (DVD) fotografie F1 až F294 (fotografie, které jsou též v tištěné podobě
                                 uloženy v samostatném albu)
CD3/2014 – fotografie ze „Setkání sousedů – MAS Nad Prahou“ 27.4.2014 v Yard
                     Resortu     
CD4/2014 – fotografie z „Dětského dne na hřišti“ 31.5.2014
CD5/2014 – (DVD) 1. fotografie z různých akcí, 2. ostatní fotografie
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Rejstřík

A

Adventní posezení pro děti 25

Aktivity na statku (Yard Resort) 52

B

Bazárek dětského oblečení 23, 25

Blešák 24

Bezpečně v naší obytné zóně 24

C

Ceny jízdného PID 65

Č

Činnost obecního úřadu 9

Členové obecního zastupitelstva 6

D

Dětský den 9

Divadlo 58

Doprava 65

Dopravní akce pro děti 24

F

Fotbal 48

H

Hřbitovy 31
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