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Charakteristika roku
•

V tomto roce jsme vzpomenuli 600. výročí upálení Mistra Jana Husa a v naší
obci navíc 100. výročí odhalení pomníku v parku k uctění památky této
významné osobnosti našich dějin. Smutné je, že za pár měsíců byla z mohyly
odcizena plaketa s portrétem Jana Husa.

•

Dalším výročím bylo 70 let, které uplynuly od konce 2. světové války.

•

Pokračovaly ozbrojené konflikty na Ukrajině a do jisté míry poznamenaly i
průběh oslav 70. výročí konce 2. světové války, které se konaly v Moskvě.

•

V roce 2015 zasáhla Evropu obrovská vlna migrantů ze severní Afriky a Asie, a
to především ze zemí postižených válkou. Různými cestami se do Evropy
dostaly tisíce migrantů a bylo těžké rozlišit, kdo prchá do Evropy před válkou a
kolik z nich jsou ekonomičtí migranti, kteří přicházejí do Evropy za vidinou
blahobytu. Většina migrantů mířila do Německa, ale i do Francie a Velké
Británie. Tam všude očekávali migranti kromě blahobytu také setkání
s příbuznými. Evropa přísun uprchlíků těžko zvládala. Česká republika a některé
další evropské země tvrdě odmítaly kvóty, které se snažil stanovit Evropský
parlament a které by určovaly, kolik uprchlíků musejí jednotlivé státy přijmout.

•

Rok 2015 byl rekordně horký a suchý. Vysychaly dokonce i spodní vody.
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Stručně o hlavních událostech ve světě a v Česku
Svět
•

2.5. se narodilo britskému královskému páru druhé dítě. Holčička dostala jméno
Charlotte Elisabeth Diana.

•

9.9. Velká Británie oslavila 60. výročí korunovace královny Alžběty II, která se
tak stala nejdéle panujícím monarchou ve Velké Británii.

•

29.10. opustila Čína politiku jednoho dítěte. Rodičovské páry mohou mít
napříště 2 děti.

Česko
•

1.1. byla zavedena třetí, snížená sazba DPH 10 %. Tato sazba se vztahuje na
knihy, léky a nenahraditelnou dětskou výživu. Tzn. že nově platí celkem tři
sazby DPH 21 % základní sazba
15 % první snížená sazba
10 % druhá snížená sazba

•

6.1. byla ve Sněmovně podepsána koaliční smlouva mezi ČSSD, ANO a KDU
ČSL

•

1.2. Česká pošta zvýšila ceny u nemalé části svých služeb

•

9. - 12.2. navštívil prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou oficiálně
Jordánské hášimovské království a Spojené arabské emiráty.

•

28.2. se staronovým předsedou strany ANO stal jediný kandidát Andrej Babiš.
Získal 100 % platných hlasů.

•

13.3. také Bohuslav Sobotka na sjezdu ČSSD jednoznačně obhájil post předsedy
strany.

•

6.4. byl slavnostně zahájen provoz metra v prodlouženém úseku linky A z
Dejvic do Motola. V novém úseku vznikly 4 zastávky – Bořislavka, Nádraží
Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol.

•

16.4. zemřel po těžké nemoci ve věku 45 let Stanislav Gross, předseda vlády v
letech 2004 a 2005.

•

24.4. se uskutečnila oficiální návštěva prezidenta Miloše Zemana s manželkou
Ivanou ve Vatikánu. Prezident Zeman se sešel s papežem Františkem, který
přijal pozvání na Velehrad.

•

8. - 9.5. navštívil prezident republiky Miloš Zeman Ruskou federaci při
příležitosti připomínky 70. výročí konce druhé světové války v Moskvě.
Setkal se s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem, ale nezúčastnil se
vojenské přehlídky na Rudém náměstí.
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•

23.5. Pavel Bělobrádek na sjezdu KDU-ČSL obhájil většinou hlasů post šéfa
strany.

•

23.7. Bývalý hejtman Středočeského kraje a poslanec David Rath byl odsouzen
na osm a půl roku vězení a byl mu zabaven majetek za údajnou korupci.
Advokátka Davida Ratha se proti rozsudku odvolala.

•

2.9. přiletěl do Číny na oslavy konce 2. sv. války český prezident Miloš Zeman.
Během své návštěvy se setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a ruským
prezidentem Vladimirem Putinem

•

19.9. byl zahájen provoz pražského Tunelového komplexu Blanka. Délka tunelů
je téměř 6 km a jeho budování trvalo 8 let. Došlo ke čtyřletému zpoždění oproti
původnímu záměru. Výstavba tunelu včetně napojení na Strahovský tunel stála
43 mld. Kč, což je o 10 miliard více než bylo původně plánováno.

•

20.9. recesisté ze skupiny Ztohoven, převlečení za kominíky, vyvěsili na střeše
Pražského hradu obří červené trenýrky, kterými nahradili prezidentskou vlajku.
Prezidentská standarta se při této akci ztratila a členové skupiny Ztohoven tvrdili
nejprve, že standartu nezcizili. Nebyla to však pravda. Standartu později
rozstříhali na 1152 kousků, které pak posílali poštou údajně náhodně vybraným
lidem. Velká část národa tuto akci odsoudila jako zneuctění státního symbolu.

•

21.10. Sněmovna schválila zákon, podle kterého bude napříště Velký pátek,
který je součástí Velikonoc, státním svátkem.

•

29.11. se stal novým předsedou TOP 09 Miroslav Kalousek a vystřídal tak
dosavadního předsedu strany Karla Schwarzenberga. V tajné volbě získal 148
z možných 171 hlasů.

•

14.12. schválil Sobotkův kabinet novelu zákona o ochraně ovzduší, která má mj.
umožnit úřadům kontrolovat, čím se topí v domácnostech. Za neumožnění
kontroly by mohly úřady ukládat pokuty až do výše 50.000 Kč.
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Všeobecné údaje o obci
Předboj je obec I. stupně se samostatnou působností - počet zastupitelů 7.
Okres Praha-východ, kraj Středočeský
Pověřená obec (obec II. stupně) - Odolena Voda a Líbeznice (matrika, SÚ)
Obec s rozšířenou působností (obec III. stupně) - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Kontaktní údaje obecního úřadu:
Adresa: Hlavní 18, Předboj, 250 72 p. Kojetice u Prahy
Telefon: 315 682 901
Fax:
315 682 901
E-mail:
podatelna@predboj
• Pavla Příšovská
starosta@predboj.cz
• Mgr. Radek Soběslavský
sob@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.

Opravená a zateplená budova obecního úřadu

12.7.2015
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Obecní zastupitelstvo:
Pavla Příšovská
Mgr. Radek Soběslavský
Martina Peťurová
Jaroslav Vrábel
Ing. Jan Pavelka
Robert Vignát-Mimochodský
Tomáš Svoboda

- starostka
- místostarosta
- předsedkyně finančního výboru
- předseda kontrolního výboru
- předseda školského výboru
- člen zastupitelstva
- člen zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Předboj 16.12.2015
Členové obecního zastupitelstva – zleva: Tomáš Svoboda, Jaroslav Vrábel, Pavla
Příšovská, Mgr. Radek Soběslavský, Robert Vignát-Mimochodský, Ing. Jan Pavelka
Zastupitelka Martina Peťurová byla v době fotografování nemocná.

Zaměstnanci OÚ
Ivana Stejskalová
Michaela Langová
Petra Koníčková
Milan Štoural
Miroslav Podracký ml.
Robert Vignát-Mimochodský

- účetní
- administrativní pracovnice
- uklízečka
- správce obecního majetku
- provozář a údržbář obecního majetku, strojník
vodohospodářských zařízení
- strojník vodohospodářských zařízení

Obec využívala v r. 2015, tak jako v minulých letech, pro zaměstnanecké pozice také
dotační program Úřadu práce – veřejně prospěšné práce, a sice:
Irena Veverková
- pomocník, uklizeč VPP

7

Přehled hlavních událostí v obci v roce 2015
Datum

Název akce

26.1.

Veřejné zasedání ZO – č. 3

13

12.2.

Minibazar dětských knížek

18

16.2.

Vítání občánků v kavárně Yard Resortu

43

2.3.

Kino pro seniory v kavárně Yard Resortu – film „Něžné vlny“

18

11.3.

Děti z MŠ navštívily knihovnu a vyrobily si záložky do knih

18, 59

12.3.

Zahájení prací na zateplení budovy OÚ

8

25.3.

Akce knihovny - vyhlášení nejlepšího dospělého čtenáře r. 2014 18, 59

28.3.

11. Bazárek dětského oblečení, poprvé v Yard Resortu

31.3.

Podvečerní velikonoční setkání dětí–akce knihovny v zasedací 19, 59
místnosti OÚ

7.4.

Změny v dopravě, integrace Neratovicka a Mělnicka do PID

66

8.4.

Veřejné zasedání ZO – č. 4

13

16.4.

Cirkus Kellner na hřišti

19

22.4.

Zájezd do divadla Radka Brzobohatého na hru Sodoma Gomora 61

30.4.

Pálení čarodějnic na hřišti

20, 34

30.4.

Pálení čarodějnic v Yard Resortu

21, 55

24.5.

8. Předbojský blešák na víceúčelovém hřišti

21

27.5.

Veřejné zasedání ZO – č. 5

13

31.5.

Švýcarský dětský den v Yard Resortu

21, 56

4.6.

Bezpečnostní odpoledne s obecní policií – (nejen) pro seniory

21

20.6.

Fotbalový turnaj v malé kopané - Memoriál Františka Čiháka

22, 52

20.6.

Malé setkání předbojských občanů –
pomníku Mistra Jana Husa v obci

25.6.

Dopravní akce pro děti „Bezpečně v naší obytné zóně“

22

25.7.

Free open air „DISCO“ na hřišti

34

1.8.

Spuštěny nové webové stránky obce

11

14.9.

Zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech

22

14.9.

Veřejné zasedání ZO – č. 6

13

21.9.

Vítání občánků v kavárně Yard Resortu

46

22.-25.9.

Počítačový kurz pro seniory v zasedací místnosti OÚ

11

3.10.

Podzimně-zimní bazárek dětského oblečení

22

7.10.

Zájezd do divadla Radka Brzobohatého na hru „Vyhazovači“

61

Str.

100. výročí odhalení 9, 22

10.- 11.10. 1. Předbojský Cup – prestižní rybářské závody u rybníka Velký
17.10.

18

Setkání sousedů nad Prahou v Yard Resortu

54
22, 58

8
28.10.

Krátké cyklozávody v Dlouhé ulici – akce pro děti

4.11.

První „Středeční čajovna“-zahájení pravidelných setkání občanů 23, 59

12.- 13.11. Cirkus Kellner na hřišti

22, 53
23

18.11.

Veřejné zasedání ZO – č. 7

13

19.11.

Zahájení výstavby nového dětského hřiště na Západní Stráni

12

23.11.

Kino pro seniory v kavárně Yard Resortu – film „Život je život“ 23

3.12.

Podvečerní předvánoční setkání dětí v zasedací místnosti OÚ

23, 59

5.12.

Mikulášské setkání dětí a občanů v ulici U Rybníčka

24

16.12.

Veřejné zasedání ZO – č. 8

13

18.12.

Taneční zábava Sokola Předboj v Yard Resortu na sýpce

53

21.12.

Předbojské pečení – soutěž o nejúžasnější vánoční cukroví

24, 60

23.12.

Vánoční koncert v Yard Resortu, na sýpce

24

26.12.

Turnaj Sokola Předboj v nohejbale

53

30.12.

Předsilvestrovský večerní pochod obcí s hůlkami i bez hůlek

25

Z činnosti obecního úřadu:
1.1.

byla zřízena služba CzechPoint, která je k dispozici vždy v úředních hodinách
OÚ.

26.1. na veřejném zasedání ZO byla podána informace o dodatečném získání
dotace na dostavbu 2. části MŠ ve výši 3,023.005,00 Kč od MŠMT
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a že tyto finanční prostředky
budou zařazeny jako vlastní zdroje v r. 2015.
27.1. byla zveřejněna výzva k podání nabídky na „Revitalizaci budovy obecního
úřadu Předboj“. Projekt byl schválen ke spolufinancování z operačního
programu Životní prostředí. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, která byla
zároveň cenou maximální byla částka 1,268.288,- Kč bez DPH.
12.3. byly zahájeny stavební úpravy na budově obecního úřadu týkající se
zateplení fasády a výměny oken. Práce na budově trvaly do konce května. Poté
následovala úprava venkovních prostor před obecním úřadem, instalace vývěsní
tabule, košů na odpadky apod. Provoz v celé budově obecního úřadu po dobu
stavebních úprav nebyl přerušen. Menší omezení nastalo pouze v době výměny
oken. V té době byl obecní úřad, obchod i knihovna po nejnutnější dobu mimo
provoz. Rekonstrukce byla dokončena 29.5.2015.
Stavební úpravy prováděla firma: Czech Builder s.r.o., Úzká 326,
399 01 Milevsko – vítěz výběrového řízení.
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Cena stavby
Celková cena díla včetně projektové přípravy

1,147.416,- Kč
1,264.653,- Kč

Investiční transfer na projekt „Revitalizace budovy Obecního úřadu Předboj“
1. ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
41.110,20 Kč
2. z Ministerstva životního prostředí (MŽP)
698.876,01 Kč
7.4.

DSO (Dobrovolné sdružení obcí) „Region povodí Mratínského potoka“
vypracovalo a předložilo obcím Závěrečný účet o hospodaření v r. 2014.
Příl. D80/2015 – Závěrečný účet

8.4.

na 4. zasedání ZO bylo odsouhlaseno podání dvou žádostí o dotace, a sice:
1. Žádost o dotaci na projekt „Výstavba místní komunikace v obci Předboj“.
Jednalo se o ulici Horňáteckou – předpokládané náklady 3,216.000,- Kč.
2. Žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce víceúčelového hřiště“.
Předpokládané náklady 1,085.000,- Kč.

4.6

obec Předboj a Obecní policie Líbeznice uspořádaly v zasedací místnosti OÚ
„Bezpečnostní odpoledne (nejen) pro seniory“. Jednalo se o setkání občanů s
dvěma strážníky obecní policie, kteří zajímavým způsobem pohovořili o tom,
jak zajistit své bezpečí a ochránit svůj majetek. Přednáška byla doprovázena
videoprojekcí a praktickými příklady strážníků z jejich praxe. Při této
příležitosti byl představen projekt obecní policie „Bezpečný domov“, který je
zaměřen na zabezpečení domu proti vloupání, včasného zjištění požáru apod.
Byly předvedeny praktické pomůcky jako bezpečnostní řetízky, dveřní kukátka,
hlásiče kouře apod., které v tom mohou účinně pomoci a které lze pořídit
vesměs za velmi přijatelné ceny.
Této akce se zúčastnilo 9 seniorek.
Příl. D44/2015 – pozvánka na tuto akci
D49/2015 – kopie vizitky Obecní policie Líbeznice

20.6. se konalo „Malé setkání předbojských občanů“ u příležitosti 600. výročí
upálení Mistra Jana Husa a zároveň 100. výročí odhalení pomníku Jana Husa
v naší obci. Úvodní slovo k výročí přednesla starostka Pavla Příšovská, která
v krátkém projevu zhodnotila význam osobnosti Mistra Jana Husa. Poté položily
děti květiny od obce k Husovu pomníku a děti z MŠ Předboj přednesly
veršované povídání o Janu Husovi a zazpívaly. Na kytaru je doprovodila paní
učitelka Simona. Následoval zábavný program pro děti, modelování balonků,
malování na tvářičky dětí a možnost vydovádět se na 2 skákacích hradech.
Příjemnou atmosféru setkání narušil jen déšť, který však později ustal.
Příl. D51/2015 – pozvánka
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Vystoupení dětí z MŠ Předboj – 20.6.2015

Květiny od obce u pomníku Jana Husa – 20.6.2015
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1.8. byly spuštěny nové webové stránky obce. Stávající webové stránky byly
v provozu 4 roky a důvodem ke změně byla především modernizace související s
používáním internetu na telefonech a tabletech. Modernizace, zajistí mj.
automatické přizpůsobení velikosti obrazovky zařízení, na kterém se zobrazuje.
22. - 25.9 – se konal v zasedací místnosti OÚ bezplatný počítačový kurz pro seniory.
Kurz pořádalo Občanské sdružení Jihočeský institut celoživotního učení v rámci
projektu "Senioři komunikují" realizovaného Nadačním fondem manželů Livie
a Václava Klausových. Výuka probíhala 4 dny od úterka do pátku, každý den
4 hodiny (8.30 – 12.30 hod.). Lektorem kurzu byl Mgr. Miroslav Adamec, který
měl pro účastníky kurzu připraveny notebooky, bylo však možné použít
i notebook vlastní. Každý účastník obdržel navíc zdarma studijní materiály,
především brožuru Senioři komunikují vydanou nadačním fondem.
Součástí kurzu byla také přednáška pracovníka České spořitelny, který pohovořil
o základních bankovních službách a o používání platebních karet.
Kurz navštívila také pracovnice Nadačního fondu manželů Livie a Václava
Klausových Mgr. Kamila Krištofová, která pohovořila krátce o práci nadačního
fondu, o probíhajících a připravovaných akcích.
Kurzu se zúčastnilo celkem 10 seniorů. Po skončení kurzu obdržel každý
účastník Osvědčení o absolvování kurzu.
Příl. D13/2015 - Kopie osvědčení o absolvování kurzu
D14/2015 - Společná fotografie účastníků kurzu

Společná fotografie účastníků počítačového kurzu pro seniory. Dole první zprava Mgr.
Kamila Krištofová pracovnice nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových,
druhý zprava lektor kurzu Mgr. Miroslav Adamec

12
V říjnu – byl vyvěšen na úřední desce OÚ letecký snímek obce rozm. 75 x 50 cm.
Firma, která zpracovávala letecké snímkování obce nabízela snímek pro
občany za cenu 968,- Kč.
18.11. - byla na veřejném zasedání OÚ schválena Obecně závazná vyhláška obce
Předboj č. 1/2015 o poplatku za komunální odpad vznikající na území
obce Předboj. Vyhláška stanovuje nově sazbu poplatku za odvoz komunálního
odpadu a nabývá účinnosti od 1.1.2016.
Příl. D93/2015 – vyhláška č. 1/2015
V listopadu byly započaty práce na ozelenění průjezdové komunikace v obci. V části
Hlavní ulice byl vysázen živý plot podél chodníku. Bylo použito keříků
mochny křovité (Potentilloa fruticosa). Zakoupeno bylo 555 keříků za
celkem 11.615,- Kč. Současně bylo zakoupeno 105 ks thují k vysázení
živého plotu v MŠ Předboj za celkem 6.037,- Kč.
Celková částka za zeleň činila 17.653,- Kč.
V listopadu bylo započato také s realizací projektu nového dětského hřiště v lokalitě
Západní Stráň. Prvotní přípravy projektu započaly na sklonku roku 2014
na základě informace o připravované výzvě ministerstva pro místní rozvoj.
V lednu 2015 byla připravena konkrétní žádost o dotaci s představou
herních prvků a odhadovanými náklady necelých 600.000,-Kč.
V únoru byla žádost podána na MMR s tím, že financování MMR
by mělo pokrýt 70 % celkové ceny za realizaci hřiště. Žádost však nebyla
schválena z důvodu velkého zájmu uchazečů a nedostatku financí. Žádost
obce Předboj byla však zařazena do tzv. náhradníků a v říjnu byla obec
vyzvána k doložení dalších potřebných dokladů. Po následné kontrole
ministerstva získala obec registraci projektu a v prosinci 2015 obdržela
rozhodnutí o poskytnutí dotace v částce 391.003,- Kč. Jako zhotovitel díla
byla ve výběrovém řízení vybrána firma TR Antoš s.r.o., Trutnov.
Smluvně sjednaná cena byla 558.576,- Kč.

Stojí také za zmínku
•

MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav oznámil, že koncem července dojde
k přestěhování pražské části úřadu ze stávající adresy Náměstí Republiky 3,
Praha 1 do nové lokality Orebitská 477, Praha 3, kde by měl úřad začít
pracovat od 3.8.2015.

• V průběhu roku začala v okolí obce výstavba nových stožárů vedení vysokého
napětí, které je vedeno zčásti také přes katastr obce Předboj. Jedná se o zdvojení
linky VVN Výškov – Čechy Střed (V410/419). Plánované dokončení akce – rok
2016. Jedná se o jednu z velkých investic do elektrizační soustavy, která má
zajistit především bezpečnost dodávek a komfort, na který je veřejnost zvyklá.
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Veřejná zasedání zastupitelstva obce
V roce 2015 se konalo celkem 6 veřejných zasedání zastupitelstva obce.
Zasedání Datum konání Příloha č. Účast
ZO č.
3

26. 1. 2015

D3/2015

6 zastupitelů, 1 omluven – cca 20 občanů

4

8. 4. 2015

D4/2015

6 zastupitelů, 1 omluven – 4 občané

5

27. 5. 2015

D5/2015

7 zastupitelů – 7 občanů

6

14. 9. 2015

D6/2015

5 zastupitelů, 2 omluveni – 6 občanů

7

18. 11. 2015

D7/2015

5 zastupitelů, 2 omluveni – 4 občané

8

16. 12. 2015

D8/2015

Ze všech zasedání byly pořízeny zvukově-obrazové záznamy. Na obecní webové
stránky jsou však společně se zápisy ze zasedání umísťovány z technických důvodů
pouze zvukové záznamy a zvukově-obrazové záznamy jsou uloženy na OÚ.

Poplatky v r. 2015
Poplatky za svoz komunálního odpadu a bioodpadu pro rok 2015 byly stanoveny
koncem r. 2014, v době, kdy svoz odpadu zajišťovala společnost SITA CZ, a.s. Té
skončila smlouva 31.5.2015 a od 1.6.2015 byla na základě výběrového řízení vybrána
pro další období společnost A.S.A., s.r.o. a došlo ke snížení poplatků:
Svoz komunálního odpadu:
Sběrná nádoba o objemu 120 l – 1x za týden
Sběrná nádoba o objemu 120 l – 1x za 14 dní
Sběrná nádoba o objemu 80 l – 1x za týden

SITA CZ
1620,- Kč
1200,- Kč
1100,- Kč

A.S.A.
1470,- Kč
740,- Kč
1080,- 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. Svozový den zůstal stejný, tj. každé úterý.
Bioodpad:
Nádoba 120 l – částka za svozové období 450,- Kč/SITA CZ 400,- Kč/A.S.A
Nádoba 240 l – částka za svozové období 720,- Kč/SITA.CZ 650,- Kč/A.S.A.
Ceny se rozumí včetně DPH a zahrnují pronájem nádoby, svoz odpadu a využití na
kompostárně.
Svoz 1x za 14 dní, každé druhé úterý – liché týdny
Svozové období: 7.4 – 18.11. (první svoz v r. 2015 výjimečně již 31.3.)
Poplatek za psa:

200,-Kč/rok za každého psa

Platba za likvidaci odpadních vod: 40,- Kč/m3 vč. DPH, tzn. 1400,- Kč/osoba/rok
(= 40,- Kč/m3 x zákonem stanovené směrné číslo.
35 m3/osobu/rok).
Částka za 1 m3 odpadních vod se stanovuje podle skutečných nákladů čistírny
odpadních vod.
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Vodné:

46,30 Kč/m3 bez DPH tj. 53,24 Kč/m3 vč. 15 % DPH
(= ceny platné od 1.1. do 31.12.2015)
Příl. D16/2015 – oznámení VKM o ceně vodného v r. 2015
D95/2015 – informace Středočeských vodáren o kvalitě dodávané pitné
vody v r. 2015

Požární ochrana:

V platnosti je smlouva s městem Neratovice, resp. s Jednotkou
dobrovolných hasičů města Neratovice. Náklady obce na požární
ochranu činí ročně 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.
Tvrdost vody: průměr v r. 2015 – 3,6 mmol/l.
Zdroj: Středočeské vodárny – www.svas.cz

Kanalizace
Vlastníkem ČOV a tlakové splaškové kanalizace a jejím provozovatelem je obec
Předboj. V červenci byla dokončena rekonstrukce a intenzifikace ČOV ze stávajících
750 EO na 1600 EO, která byla započata v r. 2014, a ČOV byla uvedena do zkušebního
provozu.

Likvidace odpadů
Likvidaci veškerého odpadu v obci, kromě kontejnerů na použitý textil zajišťovala v
obci od 1.1.2014 firma SITA CZ, a.s. Vzhledem k tomu, že platnost smlouvy s touto
firmou končila 31.5.2015, bylo nutné vyhlásit výběrové řízení pro výběr nové
společnosti na sběr, svoz a odstraňování odpadu na další období. Předpoklad trvání nové
smlouvy: do konec roku 2019.
Výzvou k podání nabídky byly obeslány tyto společnosti:
SITA CZ, a.s., A.S.A., spol. s r.o., IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s., Pražské služby, a.s.
a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Ve výběrovém řízení byla vybrána firma A.S.A., s.r.o.
První svoz komunálního odpadu firmou A.S.A. proběhl první úterý v červnu, tj. 2.6.
Při té příležitosti byly zároveň vyměněny nádoby na odpad. Nové nádoby byly již
opatřené nálepkou společnosti A.S.A., s.r.o. na r. 2015. Obecní úřad oznámil na svých
webových stránkách, že svozová společnost pro další pětileté období, tj. do r. 2019, byla
vybrána na základě výhodnějších finančních podmínek pro obec, které by měly být
promítnuty do poplatků pro svoz odpadů pro občany.
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Výměna nádob na komunální odpad SITA CZ / A.S.A. – 2.6.2016

Komunální odpad
1.1.až 31.5. Sběr domovního odpadu prováděla firma SITA CZ, a.s., která zajišťovala
též přistavování velkoobjemového kontejneru, odvoz tříděného odpadu a odvoz
nebezpečného odpadu.
1.6.až 31.12. Sběr domovního odpadu, přistavování velkoobjemového kontejneru,
odvoz tříděného odpadu a odvoz nebezpečného odpadu převzala firma A.S.A., s.r.o.
Barvy nálepek firmy SITA CZ na popelnice v r. 2015:
Zelená barva - svoz 1x týdně
Oranžová barva - svoz 1x za 14 dní
Barvy nálepek firmy A.S.A., s.r.o.
Modrá barva – svoz 1x týdně
Zelená barva – svoz 1x za 14 dní
Počet nádob na komunální odpad v r. 2015:
120 l
1x týdně
257
120 l
1x za 14 dní
96
80 l
1x týdně
16
240 l
1x týdně
1
1100 l
1x týdně
1
Svoz komunálního odpadu se uskutečňuje i nadále každé úterý.

Bioodpad
Svoz 1x za 14 dní, každé druhé úterý – liché týdny
Počet nádob na bioodpad v r. 2015:
Nádoba 240 l
112
Nádoba 120 l
32
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Kontejnery na tříděný odpad
Stanoviště kontejnerů jsou na 5 místech v obci, v ulicích:
Pod Hřištěm – 2x plast, 2x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x nápojové kartony,
1x starý textil
Ke Tvrzi – 2x plast, 2x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x nápojové kartony, 1x
starý textil
Zvonková – 2x plast, 1x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x nápojové kartony
Východní Stráň – 2x plast, 1x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x nápojové kartony
Čenkovská – 2x plast, 3x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x nápojové kartony
Toto je stav na konci roku. V průběhu roku byly z některých stanovišť odebrány
kontejnery na plast a papír, neboť bylo s firmou A.S.A. dohodnuto častější vyvážení
těchto kontejnerů, a to 2x týdně místo dosavadního intervalu 1x týdně.

Velkoobjemový kontejner
byl přistaven celkem 3x. 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 a po naplnění kolem 12. hodiny odvezen.
Termíny přistavení:
6.2. - 7.2.
firma SITA
26.6. - 27.6.
firma A.S.A.
18. - 19.9.
firma A.S.A.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Termíny příjezdu aut sběrové firmy na místo sběru odpadu v ul. Na Vršku:
7.2. dopoledne
firma SITA
27.6. 10.00 – 10.30 hod. firma A.S.A.
24.10. 11.30 – 12.00 hod. firma A.S.A.

Koše na psí exkrementy
V obci je 11 košů na psí exkrementy. Svoz probíhal jedenkrát za 14 dnů. Současně s
vyprázdněním košů byly doplňovány papírové sáčky.
V obci bylo v r. 2015 hlášeno celkem 185 psů.

Výsledky třídění odpadu
Obec Předboj je zapojena do projektu Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“.
V kategorii obcí od 500 do 1999 obyvatel bylo na konci hodnoceného období
přihlášeno celkem 413 obcí. Hodnoceným obdobím je 1 rok, konkrétně 4. čtvrtletí
jednoho roku až 3. čtvrtletí dalšího roku.
Obec Předboj se v období 4. čtvrtletí 2014 až 3. čtvrtletí 2015 umístila takto:
4. čtvrtletí r.
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí

2014
2015
2015
2015

69. místo
68. místo
250. místo
115. místo

57,87 bodů
54,59 bodů
38,89 bodů
65,04 bodů

Na konci hodnoceného období se obec Předboj umístila celkově na 112. místě s 216,39
body.
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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. 2015 obdržela obec Předboj od společnosti EKO-KOM,a.s. „Osvědčení o úspoře
emisí“ za r. 2014, vystavené 28.5.2015. V r. 2014 odevzdali občané do kontejnerů na
tříděný odpad celkem 39,024 t odpadu a úspora, kterou tím obec dosáhla, představuje:
Emise CO2 ekv. : 68,171 t
Úspora energie:
1 681 826 MJ
Příl.: D56/2015 dopis od EKO-KOM, a.s. Z 25.5.2015
D57/2015 „Osvědčení o úspoře emisí“ v r. 2014

Schválený rozpočet na rok 2015
Příjmy
18,974.550,- Kč
Výdaje :
18,974.550,- Kč
Příl. D1/2015

Plnění rozpočtu roku 2015
Příjmy:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

Schválený rozpočet
7,848.590,00
1,662.330,00
0,00
0,00
9,510.920,00

Plnění
9,011.150,00
1,658.150,00
620.000,00
1,333.820,00
12, 623.120,00

Výdaje:
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

7,682.790,00
10,612.500,00
18,295.290,00

6,040.740,00
12,315.960.00
18,356.700,00

Saldo příjmy-výdaje
Prostředky z min. let
Financování celkem

- 8,784.370,00
+ 8,784.370,00
+ 8,784.370,00

- 5,733,590,00
+ 5,733.590,00
+ 5,733,590,00

Vysvětlení k jednotlivým položkám plnění rozpočtu viz příloha č. D2/2015 (Závěrečný
účet obce Předboj za rok 2015).
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Různé:
12.2. - obecní úřad uspořádal pro předbojské děti Minibazar dětských knih v zasedací
místnosti OÚ.
Příl. D21/2015 – plakátek
1.3. - prodej slepiček u obecního úřadu - Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb nabízela
slepičky snáškových plemen Tetra a Dominant za Kč 149 – 180,- Kč/ks (stáří 1419 týdnů).
2.3. - v rámci pravidelného setkání seniorů v kavárně Yard Resortu byl promítnut film
Něžné vlny. Za symbolické vstupné 20,- Kč obdrželi všichni senioři také malé
občerstvení (káva/čaj + jablečný závin/chlebíček – dle výběru). Další občerstvení
bylo možné si přikoupit.
Příl. D22/2015 – pozvánka

Kino pro seniory v kavárně Yard Resortu

2.3.2015

11.3. - děti z MŠ Předboj navšítily knihovnu a poté si v zasedací místnosti OÚ
vyrobily záložky do knížek.
25.3. - obecní knihovna pořádala již tradiční vyhlášení nejlepšího dospělého čtenáře
r. 2014. Akce byla určena pro všechny dospělé čtenáře a příznivce knihovny a
konala se v zasedací místnosti OÚ. Více viz „Obecní knihovna“ str. 59.
Příl. D27/2015 – pozvánka
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28.3. - konal se již 11. jarně-letní bazárek dětského oblečení. Vzhledem k velkému
zájmu prodávajících i kupujících v minulých letech muselo být konání této akce
přesunuto do větších prostorů. Firma Yard Resort propůjčila k tomuto účelu
zdarma prostory zumba baru ve svém areálu. (Pořadatelky Langová&Laube)
Příl. D23/2015 - plakát

11. jarně-letní bazárek dětského oblečení – zumba bar v Yard Resortu

28.3.2015

31.3. - konalo se Podvečerní čtení pro dětské čtenáře obecní knihovny i ostatní děti.
Bylo to již 6. čtení s dětmi. Tentokrát to bylo čtení velikonoční a děti si vyrobily
kraslice. Zároveň byla vyhodnocena soutěž o nejlepšího dětského čtenáře r. 2014
Více viz „Obecní knihovna“ str. 59.
Příl. D20/2015 – pozvánka
16.4. - do obce zavítal cirkus Kellner. Cirkusový stan byl postaven u fotbalového
hřiště na prostranství vedle multifunkčního hřiště. Účast na představení byla
velká, představení se líbilo.
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Cirkus Kellner

16.4.2015

30.4. - Pálení čarodějnic – konalo se na dvou místech:
• Na hřišti – pořádala restaurace Na Hřišti. (viz též „Restaurace na
Hřišti“, str. 34).
Příl. D38/2015 – plakát

Pálení čarodějnic na hřišti

30.4.2015
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•

V Yard Resortu – pořádal Yard Resort (open air) – moderátor a DJ L. Cach
(více viz „Yard Resort – aktivity na statku“, str. 55).
Příl. D39/2015 – plakát

Pálení čarodějnic v Yard Resortu

30.4.2015

9.5. - u obecního úřadu se konalo od 19 hodin povinné očkování psů, koček a jiných
doma chovaných masožravých zvířat proti vzteklině.
24.5. - na hřišti se konal od 9 do 11 hod. již 8. Předbojský blešák. Účast byla velká a
prodávalo se především dětské zboží a hračky.
Příl. D47/2015 – plakát
31.5. - v Yard Resortu se konal „Švýcarský dětský den“ (více viz „Yard Resort –
aktivity na statku“, str. 56)
Příl. D45/2015 – plakát
D46/2015 – program a plánek areálu
4.6. - obec Předboj a Obecní policie Líbeznice uspořádaly v zasedací místnosti OÚ
„Bezpečnostní odpoledne (nejen) pro seniory“. Jednalo se o setkání občanů se
strážníky obecní policie o tom jak zajistit své bezpečí a ochránit svůj majetek.
Více viz „Z činnosti obecního úřadu“ str. 21.
Této akce se zúčastnilo 9 seniorek.
Příl. D44/2015 – pozvánka na tuto akci
D49/2015 – kopie vizitky Obecní policie Líbeznice
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20.6. - v parku se konalo „Malé setkání předbojských občanů“ u příležitosti 600.
výročí upálení Mistra Jana Husa a 100. výročí odhalení pomníku v naší obci.
Více viz „Z činnosti obecního úřadu“, str. 22
Příl. D51/2015 – plakát
20.6. - Sokol Předboj pořádal na svém hřišti Memoriál Františka Čiháka – fotbalový
turnaj v malé kopané (více viz „Sokol Předboj“, str. 52)
Příl. D50/2015 – plakát
25.6. - Jako každoročně konala se dopravní akce pro děti „Bezpečně v naší obytné
zóně“. Akce proběhla u vjezdu do obytné zóny v ulici Nová, při odbočení z ulice
Kojetické. Děti opět zastavovaly řidiče a ptaly se, jakou rychlostí se jezdí
v obytné zóně. Správné odpovědi odměňovaly jablkem, špatné citronem. Celé
akci asistovali strážníci obecní policie. (Organizátorky Langová&Laube)
Příl. D58/2015 – plakátek
14.9. - Obecní úřad uspořádal zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic. Zúčastnilo se
celkem 16 občanů. Obecní úřad zajistil opět autobus a každý účastník zaplatil
za dopravu 100,- Kč. Tak jako obvykle zajížděl autobus do Chvatěrub pro další
účastníky zájezdu, aby byl autobus dostatečně vytížen. Vstupenku si kupoval
každý sám. Cena vstupenky byla 120,- Kč, pro seniory 90,- Kč.
Příl. D11/2015 – pozvánka na zájezd
3.10. - Konal se již 12. bazárek dětského oblečení, tentokrát podzimně-zimní.
Pro velký zájem se konal bazárek opět v prostorách Yard Resortu, který propůjčil
k tomu účelu opět zdarma prostory, tentokrát v konírně. O prodej i koupi byl již
tradičně velký zájem a účast předčila dokonce i minulé bazárky.
Příl. D61/2015 – plakát
17.10. - se konalo v Yard Resortu „Setkání sousedů nad Prahou“. Jednalo se o akci
měst a obcí Regionu povodí Mratínského potoka v rámci akce Dny nad Prahou.
Akce se konala pod záštitou senátorky Veroniky Vrecionové.
Příl. D77/2015 – pozvánka s programem
28.10. - TJ Sokol Předboj ve spolupráci s OÚ uspořádal pro děti od 2 do 15 let
„Krátké cyklozávody v Dlouhé ulici“. Děti byly vyzvány, aby si přinesly
na tuto akci kola a odrážedla. Závody se vydařily. Zúčastnilo se celkem 29 dětí.
Více viz „TJ Sokol Předboj“, str. 53.
Příl. D74/2015 – plakátek
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Krátké cyklozávody v Dlouhé ulici

28.10.2015

4.11. - Obecní úřad a obecní knihovna uspořádaly první „Středeční čajovnu“.
Ta by se měla nadále konat vždy každou první středu v měsíci, vždy od 15.00 h..
Tato pravidelná setkání občanů mají umožnit občanům navzájem si popovídat,
sdělit si své zkušenosti a vyměnit si dobré nápady. Čtenáři obecní knihovny se
zde navíc mohou seznamovat s novými přírůstky v knihovně a to vše při dobrém
čaji nebo kávě. Na tato setkání budou zváni také hosté z různých oborů, kteří by
je měli zpestřit. (viz též „Obecní knihovna“, str. 59)
Příl. D76/2015 – pozvánka
12.11. a 13.11. - Naši obec navštívil, již podruhé v tomto roce, cirkus Kellner se svým
programem. Vytápěný stan cirkusu byl postaven opět na volném prostranství u
fotbalového hřiště v těsném sousedství multifunkčního hřiště.
Plakáty slibovaly atrakci v podobě hadí a krokodýlí show.
23.11. - Obecní úřad uspořádal pravidelné filmové představení pro předbojské
seniory v kavárně Yard Resortu. Promítal se film “Život je život“ se Simonou
Stašovou a Ondřejem Vetchým v hlavních rolích. Za symbolické vstupné 20,Kč obdržel každý návštěvník zdarma občerstvení, a to kávu nebo čaj a
jablečný závin.
Příl. D78/2015 – pozvánka na akci
Koncem listopadu začala v lokalitě Západní Stráň realizace projektu nového dětského
hřiště. Více viz „Z činnosti obecního úřadu“, str. 12.
3.12. - v zasedací místnosti obecního úřadu se konalo Podvečerní předvánoční
setkání dětí, které uspořádal obecní úřad a knihovna. Na programu bylo
povídání o vánočních zvycích, poslouchaly se vánoční koledy a pro děti bylo
připraveno malé občerstvení. Děti nabarvily šišky stříbrnou a zlatou barvou
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a vyráběly další vánoční ozdoby. Tím vším ozdobily stromek před obecním
úřadem, který byl poté rozsvícen. (viz též „Obecní knihovna“, str. 59)
Příl. D84/2015 - pozvánka
5.12. - na plácku v ulici U Rybníčka se konalo od 15.30 hod. Mikulášské setkání.
Na programu byla mrazivá 3D laser projekce v mlze na vánoční téma.
Hrály se vánoční písničky, prodávaly se pečené kaštany, opečené buřty a svařák.
K dostání byla také káva a čaj. V 16.30 dorazili s nadílkou také Mikuláš, anděl a
2 čerti. Pro děti byla připravena nadílka. Dětí se však dostavilo tolik, že se na
všechny ani nedostalo. Celkově byla účast na této akci velká.
Pořadatel: Music Light Effect
Na akci se podíleli: prodejna dekorací Zbyška Havla a Míši Jelínkové
DJ Láďa Cach
obec Předboj
Příl. D85/2015 – plakát
21.12. - v zasedací místnosti OÚ se konalo již 3. Předbojské pečení, uspořádané při
příležitosti malého vánočního posezení seniorů, čtenářů a příznivců
knihovny. Více viz „Obecní knihovna“, str. 60.
Příl. D86/2015 - plakát

Vystoupení dětí z MŠ Předboj v rámci 3. Předbojského pečení 21.12.2015
23.12. - v Yard Resortu na sýpce se konal koncert s vánoční tématikou nazvaný
„Tichá noc - vánoční koncert pro přátele a sousedy“, který ve vlastní režii
uspořádala občanka Předboje paní Gabriela Uxová.
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Účast na koncertu byla velká a musely se přidávat židle. Vstup byl dobrovolný,
avšak organizátorka upozorňovala účastníky při uvítání na to, že na pokrytí
skutečných nákladů celé akce by cena jedné vstupenky vycházela na 170,- Kč.
Nicméně každý účastník mohl zaplatit podle vlastního uvážení a vlastních
možností s tím, že jak bylo uvedeno na plakátu bude výtěžek této benefiční akce
věnován na výsadbu stromů v obci.
Později informovala paní Gabriela Uxová účastníky koncertu a obecní úřad, že
skutečný výtěžek koncertu byl 5.020,- Kč a tato částka byla předána obecnímu
úřadu k použití na výsadbu stromů v obci.
Příl. D90/2015 – plakát

Zaplněný sál na „sýpce“ 23.12.2015 při koncertu „Tichá noc“

30.12. – se konal již 2. Večerní předsilvestrovský pochod obcí „s hůlkami nebo bez
hůlek“. Zúčastnilo se 14 občanů. Trasa pochodu: Západní Stráň, poté ulicí
Zvonkovou do ulice Na Jaroši, ulicí Spojovací do ulice U Prutníku, pak k ulici
Pod Hřištěm a lesíkem k restauraci Na Hřišti, kde obdržel každý účastník
pochodu horký nápoj s griotkou na účet obecního úřadu.
Příl. D87/2015 – plakát
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Pošta a telefon
Adresa pošty příslušné pro obec Předboj: Lipová 75, Kojetice u Prahy
PSČ 250 72
Otvírací doba v r. 2015
Po:
8:00 - 11:00
Út:
8:00 - 11:00
St:
8:00 - 11:00
Čt:
8:00 - 11:00
Pá:
8:00 - 11:00

14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 17:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

Poštovní zásilky po Předboji rozvážejí poštovní doručovatelky modrým autem se
žlutým znakem České pošty.
Telefonní čísla pevných linek v Předboji začínají č. 315.
V ulici Na Vršku je telefonní automat společnosti O2 Czech Republic a.s. a poštovní
schránka České pošty.

Denní tisk
Denní tisk a časopisy je možno zakoupit v místním obchodě se smíšeným zbožím
„Potraviny Předboj“ nebo je možné využít předplatného novin a časopisů u České
pošty. Rozvoz tisku zajišťuje pošta v ranních hodinách.

Služby
•

Kadeřnictví
Provozuje Jana Kršmaru. Kadeřnictví je určeno pro ženy, muže i děti.
Otvírací hodiny kadeřnictví: Po až Pá 8.00 až 18.00 hod., So 8.00 až 12.00 hod.

•

Pedikúra a masáže
Provádí paní Radka Svítková z Kralup n. Vltavou. Přijíždí do Předboje
Pravidelně 1x za měsíc, vždy v úterý. Na pedikúru a masáže je možné se
objednat na OÚ osobně, telefonicky nebo e-mailem. K těmto službám je
využívána zasedací místnost OÚ. V r. 2015 přijela pedikérka v těchto termínech:
6.1., 10.2., 17.3., 14.4., 14.5., 16.6., 16.7., 25.8., 15.9., 1.10., 10.11. a 8.12.

•

Prodej a rozvoz masa až do domu
Zajišťuje Petr Mašek, obyvatel Předboje. Občané jsou pravidelně informováni o
aktuální nabídce a cenách na vývěsní tabuli.
Příl. D42/2015 – nabídkový leták s cenami na 1. pol. 2015

•

Kominické služby
Na obecních webových stránkách jsou uvedeny kontakty na dvě kominické
firmy, které kromě vymetání komínů provádějí také kontrolu spalinových cest,
která musí být dle nařízení vlády z ledna 2011 prováděna jedenkrát ročně:
1/ Vladislav Mařík, Líbeznice, Pakoměřická 77
2/ TTBaran – kominictví, Železný Brod, Příčná 333
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Další firmou, která provádí od r. 2012 pravidelné čištění komínů a kontrolu
spalinových cest v obci je firma KROS, spol. s r.o. z Kralup n. Vltavou.
Služba je zajišťována na základě hromadné objednávky obce. Občané se
přihlašují na obecním úřadě a obecnímu úřadu zasílá firma KROS potvrzení
o kontrole pro jednotlivé nemovitosti.
V r. 2015 prováděla firma KROS pravidelnou kontrolu spalinových cest ve
dnech 5. - 10.10. Cena kontroly jednoho komínového průduchu v objektu byla
Kč 400,-. Každý další komín v objektu 100,- Kč, doprava zdarma.
Příl. D15/2015 – leták s nabídkou kominických služeb
V r. 2015 se přihlásila další nová firma „Kominictví – Plynoservis“
z Olomouce, která prováděla kontrolu v obci 22.1.2015. Firma nabízela čištění
komínů a vystavení dokladu o kontrole spalinových cest s platností pro r. 2015
a 2016 za cenu 300,- Kč za jedno číslo popisné s garancí ceny na 5 let. Dále tato
firma nabízela čištění a kontrolu plynových spotřebičů za cenu 300,- Kč.
V nabídce firmy bylo dále údajně nejlevnější vložkování a frézování komínů po
celé ČR s použitím kvalitních žáruvzdorných nerez vložek.
Dopravu si firma neúčtovala.
Příl. D17/2015 – letáček s nabídkou služeb
Zřejmě stejná firma s novým názvem „Kominictví“ a novými čísly
kontaktních telefonů nabízela čištění komínů a plynových spotřebičů, které se
konalo 24.4.2015.
Příl. D24/2015 - Letáček s nabídkou kominických služeb
•

Family Market (dříve Eismann) – přímý prodej mražených jídel a zmrzliny.
Auto firmy „Family Market“ přijíždělo do obce každých 14 dní v úterý.
V průběhu roku došlo ke změně jména společnosti.
Příl. D18/2015 – vzor nabídky výrobků

•

Švadlenka Míša – Michaela Jelínková z Předboje nabízí prostřednictvím letáku
na nástěnce OÚ úpravy a opravy oděvů, šití záclon a oděvů aj. Dále také sezónní
dekorace (vánoce, adventní věnce, dušičky a velikonoce).
Příl. D88/2015 – informační leták

Příslušnost ke kostelu:
Kostel sv. Víta v Kojeticích je součástí Římskokatolické farnosti Neratovice. K farnosti
Neratovice patří řada dalších obcí včetně Předboje.
Farář: administrátor Mgr. Peter Kováč, který bydlí a pracuje na faře v Kojeticích.
Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Víta v Kojeticích se konají 1x týdně.

Pohřebnictví
Spádový hřbitov: Kojetice
Dle informace na webových stránkách obce Kojetice došlo v srpnu 2015 k číslování
hřbitovních míst a hřbitov byl rozdělen na dvě části, přičemž oddíl I a II jsou dvě části
starého hřbitova a oddíl III je nový hřbitov. Seznam volných hrobových míst byl
umístěn na internetových stránkách obce Kojetice. Místa, která nejsou více jak 10 let
vyplácena a nájemce je nekontaktní, může obec Kojetice likvidovat s tím, že by
výkopové práce a odvoz materiálu sama uhradila.
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Obec Předboj přislíbila uhradit obci Kojetice zvýšené náklady na provoz hřbitova v r.
2015 a 2016. V r. 2015 nepřišla od obce Kojetice žádná faktura za údržbu hřbitova.
Někteří občané mají pronajata hrobová místa také na jiných hřbitovech, především v
Líbeznicích.

Vzhled obce
Památky
Pro památky nebyl rok 2015 příliš příznivý:

Zvonička
Ze zvoničky byl koncem roku odcizen zvon. Původní zvon, zřejmě z 18. století, byl
před lety odcizen a ztratil se později i nový zvon, zhotovený na zakázku v 70. letech 20.
stol. Poté byla zvonička několik let bez zvonu. Málokdo asi věděl, že z obavy před
dalším odcizením zakoupila obec v březnu r. 2010 na zkoušku zvon keramický. Na
první pohled nebylo vidět, že se nejedná o pravý zvon, ale atrapu. Přesto i tento zvon
těsně před koncem roku 2015 zmizel a viníka se nepodařilo vypátrat.

Husův pomník
Byl také poškozen. V červnu oslavila obec 100. výročí zbudování pomníku a koncem
roku byla odcizena kulatá plaketa s reliefem Jana Husa.Na na pomníku zůstal pouze
štítek s letopočty „1415-1915“. Ani v tomto případě se nepodařilo najít pachatele a není
jasné, zda obě krádeže má na svědomí jedna a táž osoba.

Zvonička bez zvonu a Husův pomník bez plakety

Pomník obětem 2. sv. války
naštěstí unikl pozornosti vandalů. Na přelomu dubna a května byly z oplocené části
pomníku odstraněny staré stromy a byly zde vysázeny keříky růží.
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Pomník obětem 2. sv. války

Nová výstavba
Nová výstavba v obci pokračovala v r. 2015 ve všech lokalitách.
V lokalitě Pod Kapličkou bylo postaveno a zkolaudováno několik nových domů.
Jsou zde ještě volné stavební parcely a reklamní tabule stále nabízejí parcely k prodeji.
Na rohu ulic Hlavní a Kojetická byl 20.5. zbourán ve staré zástavbě rod. dům č. 77 a na
jeho místě byl novými majiteli postaven nový domek.

Dům č. 77 před zbouráním

22.3.2015
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Lokalita Jižní Stráň – rezidenční projekt Yard Resortu
Z celkového množství 16 vil bylo již 5 vil postaveno a prodáno.
Vily v Yard Resortu byly jako jediný rezidenční projekt nominovány do 23. ročníku
prestižní české architektonické soutěže Stavba roku 2015. Z původně přihlášených 72
projektů jich postoupilo do druhého kola 30. V listopadu obdržel projekt „Vila domy
Yard Resort“ ocenění Realitní projekt roku 2015 jakožto Cenu odborné poroty v
regionu Středočeský kraj.
Příl. V1/2015 – výstřižek z novin Metro z 26.11.2015

Rezidenční projekt Yard Resortu „Jižní Stráň“
V r. 2015 bylo v obci přiděleno celkem 22 čísel popisných – poslední čp. je 380.

Obchody
1/ Potraviny Předboj
Obchod s názvem Potraviny Předboj je v budově obecního úřadu v ulici Hlavní č. 18.
Prodávají se zde potraviny a smíšené zboží. Prodejní prostory jsou majetkem obce,
která je pronajímá za 1.000,- Kč/měs. plus energie.
Nájemcem obchodu je vietnamský občan Quoc Dat Tran a od druhé poloviny roku
mu v obchodě pomáhala manželka.
Otvírací hodiny obchodu:
Po až pá 7.00 - 18.00 hod.
So a Ne 8.00 - 14.00 hod.
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2/ Obchůdek Na růžku
Byl otevřen 18.9.2015 na adrese Předboj, Krátká 211. Kromě základních potravin
Nabízí obchod krájenou uzeninu, teplou sekanou, zákusky, plněné bagety, chlebíčky,
alkoholické i nealkoholické nápoje, mražené výrobky, sladkosti apod. V obchodě je
možné vypít si kávu nebo čaj, popř. odnést si kávu s sebou. Obložené chlebíčky a
zákusky je možné také objednat na určitý termín.
Příl. D62/2015 – informační leták o otevření obchůdku
Otvírací hodiny obchodu:
Po – Pá
6.00 – 18.00 hod.
So – Ne
8.00 – 12.00 hod.

Obchůdek Na růžku

3/ Obchod s použitým textilem „SEKÁČ“
Byl otevřen v r. 2013 na adrese Kojetická 95 a nabízí použité oblečení a hračky za
velmi výhodné ceny.
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„Sekáč“ v ulici Kojetické

Pohostinská zařízení
V obci jsou tři pohostinská zařízení. Restaurace U Svobodů, Restaurace Na Hřišti a
restaurace Ke Tvrzi.
1/ Restaurace U Svobodů
ul. Ke Tvrzi 4
Majitelé: Tomáš a Jana Svobodovi
Provozovatel: Firma LP Milk s.r.o., která restauraci dále pronajímá.
Nájemce: Aleš Bleha
Otvírací hodiny:

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

11.00 – 22.00 hod.
11.00 – 22.00 hod.
11.00 – 22.00 hod.
11.00 – 22.00 hod.
11.00 – 23.00 hod.
11.00 – 23.00 hod.
11.00 – 20.00 hod.

Kapacita restaurace je 80 míst a v letních měsících je možné posedět si na zahrádce pod
slunečníky.
V restauraci se vaří obědy i večeře. V roce 2015 se však nějakou dobu nevařilo, a
nepořádaly se tudíž ani žádné akce. Vařit se začalo v říjnu.
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Restaurace U Svobodů

21.8.2015

Jediná zaznamenaná akce se konala v lednu, a sice:
24.-25.1. - Prodej zabíjačkových pochoutek:
Jitrnice – 22,- Kč
Černá polévka – 15,- Kč
Kroupová jelítka – 25,- Kč

2/ Restaurace Na Hřišti
ul. Kojetická 116
Majitel: TJ Sokol Předboj
Nájemce: Zdislav Ciolek
Restaurace je prezentována také jako pizzerie Na Hřišti - Předboj a nabízí širokou
škálu různých druhů pizzy. Pizzu je možné objednat si také s dovozem do domu.
Část roku se v restauraci nevařilo. Kuchyň byla znovu otevřena 1.10.2015. Letáček s
akční nabídkou na měsíc říjen nabízel pizzu, hamburgery, kuřecí a vepřové maso,
tortilly, těstoviny a bezmasá jídla.
Letáček s akční nabídkou na měsíc listopad nabízel nově také obědy pro důchodce za
cenu 55,- Kč.
Příl. D19/2015 – letáček s akční nabídkou na březen
D65/2015 – letáček s akční nabídkou na říjen
D75/2015 – letáček s akční nabídkou na listopad
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Restaurace Na Hřišti a sportovní kabiny TJ Sokol Předboj
Akce pořádané restaurací v roce 2015:
30.4. - Pálení čarodějnic – od 18.00 hod. na hřišti
• opékání buřtů
• hudba k poslechu
• možnost dalšího občerstvení
Příl. D38/2015 – plakát
25.7. - Free open air „DISCO“ na hřišti

3/ Restaurace Ke Tvrzi
ul. Ke Tvrzi 7
Majitel: Yard, a.s.
Restaurace je součástí volnočasového areálu Yard Resort.
Kapacita je 60 míst ve vnitřních prostorech a 40 míst na terase.
Otvírací doba: po-pá 11.00-22.00, víkend 9.00-22.00
K dispozici je WiFi.

27.12.2015
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Restaurace Ke Tvrzi
V areálu Yard Resortu je také kavárna, která slouží během sezóny též jako recepce pro
návštěvníky golfového areálu.
Kapacita kavárny je 40 míst + 30 osob na terase (145 m2).
V kavárně pořádá obecní úřad filmová představení pro seniory a vítání občánků.

Kavárna v Yard Resortu
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Přírodní poměry
Počasí v roce 2015
Hodnoty uvedené v tabulkách byly převzaty z webových stránek www.meteokojetice.cz
a jsou výsledkem měření amatérské meteostanice v sousedních Kojeticích. Záznamy
byly pořízeny na přístroji značky Davis Vantage Pro2 od americké firmy Davis
instruments. Meteostanice je umístěna 192 m n.m. Čidlo teploty a vlhkosti je umístěno
2 m nad zemí a anemometr (měří směr a rychlost větru) je umístěn cca 10 m nad zemí.
Leden – byl spíše teplejší. Sníh nepadal a ten, který napadl koncem prosince loňského
roku v prvních dnech ledna roztál. Na různých místech republiky bylo náledí, ale ne v
našem regionu. Ranní teploty jen málokdy klesly mírně pod nulu, denní teploty
vystoupaly několikrát až k 10 °C. Několikrát dokonce mírně pršelo.
Průměry a maxima v měsíci lednu 2015:
Průměrná teplota
3,0 °C
Srážky za měsíc

26,0 mm

Maximální teplota

15,6 °C

10.1.

12.14 hod.

Minimální teplota

-3 °C

31.1.

7.23 hod.

Průměrná denní maximální teplota

5,3 °C

Průměrná denní minimální teplota

0,4 °C

Sluneční svit za měsíc

14,9 hod.

Únor – patřil také k těm teplejším. Bylo dost teplých a slunečných dnů s denními
teplotami nad nulou a ani ranních mrazíků nebylo mnoho.
Průměry a maxima v měsíci únoru 2015:
Průměrná teplota
1,3 °C
Srážky za měsíc

2,6 mm

Maximální teplota

10,1 °C

24.2.

14.33 hod.

Minimální teplota

-7,6 °C

7.2.

7.26 hod.

Průměrná denní maximální teplota

5,2 °C

Průměrná denní minimální teplota

-2,2 °C

Sluneční svit za měsíc

57,7 hod.

Březen – začátek března byl chladný, později se však počasí začalo zlepšovat a přišlo
několik slunečných a teplých dnů. Koncem března přišly opět velmi chladné a deštivé
dny. Posledních několik dnů byl velmi silný vítr, a to nejen v našem regionu, ale na
území celé republiky. Poslední den v březnu ráno silně sněžilo a bylo velmi chladno.
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Průměry a maxima v měsíci březnu 2015:
Vzhledem k poškození disku počítače soukromé meteostanice v Kojeticích nebyly
bohužel k dispozici záznamy za celý měsíc březen a proto zde nejsou uvedeny.

Duben – první dny dubna byly velmi větrné a chladné. Vítr postupně ustal, avšak byla
stále zima s ranními teplotami kolem 0 °C. Velmi chladné byly i Velikonoce, které
připadly na 6. a 7. dubna. Na Velikonoční pondělí se několikrát za den objevila vánice s
velkými kusy sněhu. Denní teplota kolem poledne byla kolem 3 °C. V polovině dubna
bylo již příjemné slunečné počasí, avšak ke konci měsíce přišlo opět ochlazení.
Průměry a maxima v měsíci dubnu 2015:
Vzhledem k poškození disku počítače soukromé meteostanice v Kojeticích nebyly
bohužel k dispozici záznamy za celý měsíc duben a proto zde nejsou uvedeny.

Květen – přestože meteorologové předpovídali květen s nadprůměrnými teplotami,
skutečnost byla jiná. Květen byl velmi chladný. Občas i pršelo, ale celkově bylo
poměrně sucho. Ještě 30.5. bylo velmi chladno, ale 31.5. byl již teplý a slunečný den.
Průměry a maxima v měsíci květnu 2015:
Vzhledem k poškození disku počítače soukromé meteostanice v Kojeticích nebyly
bohužel k dispozici záznamy za celý měsíc březen a proto zde nejsou uvedeny.

Červen – s příchodem června přišlo také konečně očekávané oteplení a teploty
několikrát překročily třicítku, většinou se však pohybovaly těsně pod třicítkou. Po týdnu
se ochladilo a po zbytek měsíce se střídaly teplé a chladnější dny. Přišlo ještě pár
tropických dnů, ale teplota klesala občas i pod 20 °C. V poslední dekádě měsíce přišlo
několik velmi chladných dnů a v některých domácnostech se dokonce topilo. Konec
měsíce byl však již teplý.
Průměry a maxima v měsíci červnu 2015:
Průměrná teplota
16,6 °C
Srážky za měsíc

49,0 mm

Maximální teplota

31,9 °C

6.6.

16.32 hod.

Minimální teplota

7,2 °C

17.6.

4.04 hod.

Průměrná denní maximální teplota

22,6 °C

Průměrná denní minimální teplota

10,2 °C

Sluneční svit za měsíc

132,5 hod.

Červenec – začal tropickými teplotami. Na území celé ČR padaly teplotní rekordy.
Nejvyšší teplota, kterou zaznamenala meteostanice v Kojeticích byla 37,3 °C. Nepršelo
však a bylo velké sucho. Koncem první dekády měsíce přišla bouřka a zároveň se na
několik dní mírně ochladilo. Poté následovaly opět teplé letní dny, avšak teploty již
nedosahovaly tropických hodnot. Nový nápor tropických veder přišel opět v polovině
měsíce. Bylo stále velké sucho a mluvilo se dokonce o ohrožení zásob podzemních vod
a vysychání studní.
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Průměry a maxima v měsíci červenci 2015:
Průměrná teplota
22,4 °C
Srážky za měsíc

38,2 mm

Maximální teplota

37,3 °C

22.7.

16.24 hod.

Minimální teplota

7,0 °C

11.7.

5.21 hod.

Průměrná denní maximální teplota

24,8 °C

Průměrná denní minimální teplota

11,3 °C

Sluneční svit za měsíc

201,5 hod.

Srpen – začal velmi vysokými teplotami. Od 3.8. nastaly tropické dny a teploty se stále
zvyšovaly. Na mnohých místech republiky padaly teplotní rekordy a teploty se blížily
ke čtyřicítce. Tropické teploty trvaly celou první polovinu měsíce a po několika dnech
ochlazení na teploty kolem 20 °C přišla opět vedra. Teplota však již většinou
nepřesahovala 30 °C. Celou republiku však stále sužovalo obrovské sucho, které bylo
údajně největší za posledních 12 let. Na mnohých místech bylo vyhlášeno nebezpečí
požárů.
Průměry a maxima v měsíci srpnu 2015:
Průměrná teplota
25,7 °C
Srážky za měsíc

41,8 mm

Maximální teplota

38,4 °C

8.8.

16.46 hod.

Minimální teplota

9,4 °C

26.8.

6.12 hod.

Průměrná denní maximální teplota

32,8 °C

Průměrná denní minimální teplota

18,2 °C

Sluneční svit za měsíc

202,2 hod.

Září – první den měsíce byla ještě naměřena tropická teplota, ale poté klesly teploty na
hodnoty kolem 20 °C. Celkově bylo však září velmi pěkné a teplé. Pršelo však velmi
málo.
Průměry a maxima v měsíci září 2015:
Vzhledem k poškození disku počítače soukromé meteostanice v Kojeticích nebyly
bohužel k dispozici záznamy za celý měsíc září a proto zde nejsou uvedeny.

Říjen – s 1. říjnem přišlo i první citelné ochlazení a mírný ranní mrazík. Také druhý
říjnový den byl chladný s ranní teplotou kolem 0 °C. Poté však přišlo oteplení a pěkné
počasí trvalo do konce října. Bylo stále velké sucho, ale konečně přišel i déšť a několik
dní během října pršelo. Celkově neklesly denní teploty za celý měsíc pod 10 °C a
několik dní bylo dokonce kolem 20 °C.
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Průměry a maxima v měsíci říjnu 2015:
Průměrná teplota
9,0 °C
Srážky za měsíc

54,6 mm

Maximální teplota

20,9 °C

3.10.

15.35 hod.

Minimální teplota

-1,8 °C

12.10.

7,05 hod.

Průměrná denní maximální teplota

19,4 °C

Průměrná denní minimální teplota

7,1 °C

Sluneční svit za měsíc

69,9 hod.

Listopad – začátek listopadu byl velmi teplý. V prvním týdnu bylo sice ráno pár dní
mírně pod nulou, ale brzy se opět vrátilo teplé počasí s ranními teplotami kolem 5 °C a
také denní teploty byly na listopad nebývale vysoké. Mluvilo se o tom, že poslední tak
teplý listopad byl naposledy před 300 lety. Na polovině meteorologických stanic padaly
teplotní rekordy. V poslední dekádě listopadu přišly první ranní mrazíky.
Průměry a maxima v měsíci listopadu 2015:
Vzhledem k poškození disku počítače soukromé meteostanice v Kojeticích nebyly
bohužel k dispozici záznamy za celý měsíc listopad a proto zde nejsou uvedeny.

Prosinec 2015 – také celý prosinec byl neobyčejně teplý. Tráva byla až do konce
měsíce zelená a kvetly sedmikrásky. Místy bylo vidět na zahrádkách i zbytky
kvetoucích růží. Kromě několika dnů s ranními mrazíky byly teploty většinou nad
normálem. Zvláště teplé byly vánoční svátky. Ochlazovat se začalo až v posledních
dnech prosince a 30.12. napadlo dokonce trochu sněhu, který však během dalšího dne
roztál.
Průměry a maxima v měsíci prosinci 2015:
Vzhledem k poškození disku počítače soukromé meteostanice v Kojeticích nebyly
bohužel k dispozici záznamy za celý měsíc prosinec a proto zde nejsou uvedeny.

Mimořádnosti v počasí v r. 2015
•

Celý rok byl mimořádně suchý.
Dle meteorologů bylo sucho v Česku v r. 2015 nejhorší od r. 2003. Srážky byly
téměř na celém území republiky podnormální a místy menší než 60 % normálu.

•

Červenec 2015 byl 3. nejteplejší a 5. nejsušší od r. 1961

•

Celý rok 2015 byl nejteplejší v historii měření
Průměrná teplota celého roku:
10,5 °C
Nejteplejší měsíc:
srpen s prům. teplotou 22,5 °C
Výrazně nad normálem byly také měsíce: leden, červenec, listopad a prosinec
Meteostanice Kojetice uvádí průměrnou teplotu v srpnu dokonce 25,7 °C a max.
srpnová teplota v Kojeticích v r. 2015 dosáhla 38,4 °C.
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•

Prosinec 2015 byl extrémně teplý a dle měření v pražském Klementinu byl
nejteplejší od začátku měření v r. 1775. Mimořádně teplé byly Vánoce, kdy
měření na několika meteorologických stanicích ukázala i teploty přes 14 °C.

Rostlinstvo
Stromy
•

•

•
•

Na celém území České republiky se v r. 2015 velmi rozmnožila mšice smrková.
Jedná se o dvoumilimetrového parazita, který vysává jehličí smrků a způsobuje
postupné zhnědnutí jehličí, které později opadá. V místech s nedostatkem
přírodní vláhy mohou pak smrky uschnout úplně. Mšice napadaly i stromy v
Předboji. Mezi prvními byly napadeny dva velké smrky v parku a smrk poblíž
bývalé hasičské zbrojnice, která slouží dnes jako zázemí pro technické služby
obce. Uschl také smrček na křižovatce ulic Hlavní a Kojetická proti kapličce.
Odborníci tvrdili, že zvýšený výskyt tohoto parazita způsobily především minulé
dvě velmi teplé zimy.
V souvislosti s oslavami 500. výročí upálení Jana Husa a 100. výročí postavení
pomníku Jana Husa v parku, byly provedeny menší úpravy parku. Mj. byly
odstraněny také thuje kolem pomníku obětí 2. sv. války a kolem pomníku byly
vysázeny keříky růží.
Kolem části ulice Hlavní byl vysázen živý plot z keříků mochny křovité (viz
„Z činnosti obecního úřadu“ str. 12).
V prosinci byl vysázen živý plot z thují také v mateřské škole. Viz též „Z
činnosti obecního úřadu“ str. 12).

Zvířectvo
Domácí zvířectvo
Psi - v r. 2015 bylo v obci evidováno 185 psů.
Povinné očkování psů (případně i koček a jiných masožravých, doma chovaných,
zvířat) proti vzteklině proběhlo 19.5. v ulici Na Vršku.
Včely – v březnu se objevila na obecních webových stránkách informace, že včelař
oznámil, v souladu s platnými předpisy, obecnímu úřadu umístění včelích úlů v
jedné ze zahrad v ulici Na Jaroši.
V dubnu se začaly v tisku objevovat zprávy o nadměrném přemnožení roztoče
kleštíka včelího, který u včel způsobuje obávanou varoázu. Ta může mít za
následek až masivní úhyn včel. Přemnožení roztoče zapříčinil teplý průběh
roku, zvláště pak teplá zima.
Jed na krysy – byl objeven v jedné ze zahrad v ulici Spojovací a případ byl nahlášen
obecní policii, neboť se mělo za to, že jed byl v zahradě umístěn
úmyslně. Obecní úřad upozornil na nebezpečí, které by mohlo hrozit
domácím zvířatům, popř. i malým dětem.
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Prodej slepiček
• Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
3.4. a 6.5. v ulici Na Vršku.
Stáří 14-19 týdnů - cena 149-180,- Kč dle stáří. Firma nabízela též výkup
králičích kožek.
Příl. D70/2015 – plakát s nabídkou slepiček
•

Drůbežárna Hořešovice
17.4. v ulici Na Vršku. Stáří od 13 týdnů.
Cena od 125,- Kč dle stáří. Cena krmné směsi 135,- Kč/10 kg.
Tato firma nabízela k prodeji slepičky za stejných podmínek také na podzim.
Příl. D69/2015 – plakát s nabídkou kuřat na podzimní rozvoz

•

Farmička Orlík z Kunratic
nabízela kuřice typu Dominant a Hendrix Genetics za ceny dle stáří, od 140,- do
190,- Kč. Firma nabízela dovoz zdarma až do domu ve 4 termínech od
2. července do 3. září.
Příl. D68/2015 – plakát s nabídkou kuřat

Myslivost
Případní zájemci o členství v mysliveckém spolku mohou žádat o přijetí do Honebního
společenstva Veliká Ves, které vzniklo v r. 1993 sloučením mysliveckých sdružení
některých okolních vesnic včetně Předboje. Členy tohoto společenstva jsou 2 občané
z Předboje. Celkový počet členů spolku je 26 a spolek hospodaří na 1.200 ha půdy.
(Zdroj www.velikaves.eu)

Zemědělství
Hektarové výnosy sklizně zemědělských plodin ve Středočeském kraji v r. 2015 dle
databáze ČSÚ
Měřící jednotka: t/ha
Obiloviny
celkem

Pšenice
ozimá

Žito

Ječmen
ozimý

6,19

6,75

4,81

5,52

Brambory Cukrovka
ostatní
technická

22,64

59,86

Řepka

Kukuřice
na siláž

3,48

30,15

Cena zemědělské půdy v r. 2015
Oproti minulým letům došlo od 1.1.2015 ke zvýšení ceny zemědělské půdy.
V Předboji vzrostla cena z původních 9,11 Kč/m2 na 10,37 Kč/m2, tj. o 1,26 Kč/m2.
Pro srovnání ceny zemědělské půdy v r. 2015 v okolních vesnicích:
Katastrální území
Cena v Kč/m2 v r. 2015
Předboj

10,37

Kojetice

9,57
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Zlonín

12,48

Měšice

13,85

Líbeznice

15,86

Bašť

14,46

Panenské Břežany

8,93

Veliká Ves

6,60

Neratovice

7,44

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 statistik Českého statistického úřadu)
Počet obyvatel k 1.1.2015
Počet obyvatel k 31.12.2015

860 celkem
911 celkem

417 mužů
432 mužů

443 žen
479 žen

Z toho ve věku

225 celkem
600 celkem
86 celkem

107 m.
289 m.
36 m.

118 ž.
311 ž.
50 ž.

0-14 let
15-64 let
65 a více let

Průměrný věk: 34,5 let (muži 34 let, ženy 35 let)
V průběhu roku se narodilo celkem 15 dětí:
Benda Lukáš
Civín Monica
Hříba Alex
Chlouba Dominik
Jančová Edita
Kaštovský Jan Florian
Nováková Johana
Ondrušková Valerie
Pavelková Tereza
Polívková Ema
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Prejda Lukáš
Procházka Dominik
Strejčková Isabela
Šulc Mikuláš
Zatloukalová Elena
Zemřelo 8 občanů:
Antonín Cibulka – 87 let
+12.5.2015
Jiří Zahajský – 87 let
+24.5.2015
Bohumila Ostrýdová – 90 let +4.8.2015
Petr Beran – 52 let
+10.8.2015
Mária Šprláková – 89 let
+11.8.2015
Jiřina Doubková – 71 let
+21.9.2015
Emílie Čemusová – 89 let +5.10.2015
Jiří Řezáč – 80 let
+30.12.2015

příl. D43/2015 – úmrtní oznámení
příl. D59/2015 – úmrtní oznámení
D66/2015
„
D67/2015
„
D72/2015
„
D73/2015
„
D92/2015
„

Pohyb obyvatel
(dle statistik Českého statistického úřadu)
Živě narození
Zemřelí
Přirozený přírůstek
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstkek stěhováním
Celkový přírůstek

Celkem
15
8
7
58
14
44
51

Muži
8
4
4
19
8
11
15

Ženy
7
4
3
39
6
33
36

Životní jubilea
Občané od 60 let věku dostávají každých 5 let od obce malý dárek a gratulaci. Ženy
bonboniéru, muži láhev vína. Občané starší 85 let dostávají malou pozornost s gratulací
každý rok. Každý občan od 60 do 85 let, pokud v daném roce neslaví kulaté výročí,
obdrží od obce do schránky přání v podobě pohlednice.

Vítání občánků
První vítání nových občánků, tj. dětí narozených v době od 8.11.2013 do 13.12.2014
se konalo 16.2. v 17.00 hod. v kavárně Yard Resortu. Slavnostního aktu se zúčastnilo
pouze 7 z pozvaných 10 rodičů s dětmi.
Po úvodním slovu starostky Pavly Příšovské představila admin. pracovnice OÚ
Michaela Langová sedm přítomných dětí, které pak byly jednotlivě uvítány do života a
přijaty mezi občany obce. Maminky dostaly jako vždy malou kytičku a oba rodiče
podepsali Pamětní arch. Každé děťátko obdrželo dárkovou kartu do Hypermarketu
Globus v hodnotě 500,- Kč.
Tak jako obvykle přišly i tentokrát děti z místní MŠ a přednesly vítaným dětem pásmo
básniček a písniček. Děti doprovázela na kytaru paní učitelka Simona a přítomna byla
též paní ředitelka Kateřina.
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Jména všech dětí, které měly být uvítány mezi občany obce:
Děti narozené v r. 2013:
Machová Sofie
Děti narozené v r. 2014:
Bařina Karel
Kocourková Klára
Makalová Viktorie
Miková Linda
Mimrová Sofie
Pažítková Maja
Rybák Jan
Sládek Filip
Vlček Marek František
Příl. D25/2015 – Vzor pozvánky
D26/2015 – Pamětní arch

Vítání občánků 16.2.2015
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Vítání občánků 16.2.2015 – maminky s dětmi

Vítání občánků 16.2.2015 – tatínkové s dětmi
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Druhé vítání občánků v roce 2015 se konalo 21.9. opět v kavárně Yard Resortu.
Přivítány byly děti, které se narodily v době od 9.2. do 5.8.2015. Celkem 9 dětí.
Přivítáno bylo však pouze 8 dětí. Jedni rodiče se se svým děťátkem nedostavili. Tak
jako obvykle zpestřily program děti z místní mateřské školy, které předvedly pásmo
básniček s paní učitelkou Simonou. Ještě před vystoupením dětí z MŠ, zahrál na kytaru
šestiletý Mattew Lang. Poté se slova ujala starostka Pavla Příšovská, která přednesla
krátký uvítací projev a předala slovo administrativní pracovnici OÚ Michaele Langové,
která nové občánky jednotlivě představila. Rodiče dětí podepsali Pamětní arch a
obdrželi Pamětní list. Každé miminko dostalo dárkovou kartu do Hypermarketu Globus
v hodnotě 500,- Kč a každá maminka obdržela kytičku.
Jména všech dětí, které měly být uvítány mezi občany obce:
Benda Lukáš
Hříba Alex
Jančová Edita
Kaštovský Jan Florián
Ondrušková Valerie
Pavelková Tereza
Prejda Lukáš
Rejč Sofie
Sedláková Natálie Sára
Příl. D81/2015 – vzor pozvánky
D82/2015 – vzor Pamětního listu
D83/2015 – Pamětní arch

Vítání občánků 21.9.2015 – děti z MŠ Předboj
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Vítání občánků 21.9.2015 – maminky s dětmi

Vítání občánků 21.9.2015 – tatínkové s dětmi
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Obecní policie
Platí smlouva obce Předboj s Obecní policií Líbeznice podepsaná v r. 2011, která
stanoví rozsah služeb poskytovaných obecní policií na území obce Předboj.
Roční náklady na provoz obecní policie v Předboji činí 439.500,- Kč.
V březnu informovala Obecní policie Líbeznice naši obec o zřízení dětského zájmového
kroužku s názvem „Mladý strážník“. Činnost kroužku byla zahájena 4.3. s tím, že další
pravidelná setkání se budou konat vždy každou středu od 16.00 do 17.00 hod. v
Líbeznicích, na úřadovně obecní policie. Maximální počet dětí v kroužku byl stanoven
na 15 až 20 dětí ve věku 7 až 15 let. Náplní kroužku bylo seznámení dětí s bezpečnostní
problematikou na všech úsecích.
Příl. D40/2015 – informace obecní policie o zřízení kroužku

Trestná činnost v obci a akce obecní policie
(převzato z přehledu činnosti obecní policie v jednotlivých měsících uváděného
pravidelně na webových stránkách obce)
Leden
• Většina přestupků v lednu se týkala špatného parkování v obytných zónách a
byla řešena domluvou.
• Při kontrolním měření rychlosti vozidel projíždějících obcí nebyl zjištěn žádný
přestupek.
Únor
• Strážníci odchytili v obci psa většího plemena, který utekl majiteli ze Zlonína a
ohrožoval plynulost silničního provozu.
• Strážníci opět upozorňovali na nesprávné parkování v obytných zónách a stále
ještě řešili přestupky tohoto typu pouze napomenutím.
• Při měření rychlosti v obci nebyl zjištěn žádný přestupek.
• V ulici Západní stráň se pohybovalo 14.2. večer podezřelé vozidlo zn. Mazda.
Po přivolání hlídky obecní policie bylo však podezřelé vozidlo již pryč. Jeho
popis byl předán republikové policii.
Březen
• Několik řidičů dostalo pokutu za parkování na zastávce autobusu v ulici Hlavní
a dva řidiči byli pokutováni za překročení povolené rychlosti v obci. Byla jim
naměřena rychlost cca 60 km/hod.
• Největší incident se odehrál v ulici vedoucí ke školce. Řidička, která blokovala
ulici odmítla zaplatit pokutu a odmítla se dokonce legitimovat. Musela tak být
přivolána hlídka republikové policie, která řidičku ztotožnila a předala přestupek
k dalšímu řízení.
• Koncem měsíce zajistila obecní policie odchyt zatoulaného psa a předala ho do
líbeznického kotce, odkud byl pes po pěti dnech převezen do útulku v Kralupech
nad Vltavou. V týž den se přihlásil majitel psa, který zaplatil pokutu a psa si
odvedl.
• V ulici Západní stráň se pohybovali podivně vyhlížející osoby, po přivolání
strážníků nebyl však nikdo podezřelý nalezen.
Duben
• Obecní policie řešila znečištění komunikace v oblasti Západní Stráně. Znečištění
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bylo zaviněno stavební firmou, která po dohodě se strážníky nepořádek ještě týž
den z vozovky odstranila.
Psa, který se volně pohyboval po celé obci odchytili strážníci v ulici U Prutníku.
Stalo se tak na upozornění občanky z ulice U Prutníku. Pes byl umístěn v
policejním kotci v Líbeznicích. Psa si vyzvedl z útulku jeho majitel ještě týž den
a zaplatil pokutu.
Strážníci se museli postarat také o srnce sraženého autem. Srnec byl předán
myslivecké stráži.
Při běžných kontrolách bylo zjištěno několik přestupků, které byly řešeny
většinou domluvou. Jednalo se např. o stání na přechodu pro chodce, stání na
chodníku, parkování v obytné zóně a stání v autobusové zastávce. Po celý měsíc
nebyl zaznamenán žádný případ překročení povolené rychlosti v obci.

Květen
• V průběhu května proběhlo několikrát měření rychlosti vozidel na příjezdových
komunikacích do obce a sčítání celkového počtu projíždějících vozidel. Rychlost
překročili řidiči jen ve dvou případech.
• Strážníci napomínali řidiče nesprávně parkující v obytných zónách a na
autobusových zastávkách. Obecní úřad požádal obecní policii o zostřenou
kontrolu před obecním úřadem, místním obchodem potravin a mateřskou školou,
kde řidiči často ignorují dopravní značku „zákaz zastavení“.
Červen
• V rámci preventivní činnosti obecní policie se v zasedací místnosti OÚ konala
přednáška pro seniory. (viz „Z činnosti obecního úřadu“ str. 9)
• Pokračovaly kontroly parkování v obytných zónách. Přestupky se řešily zatím
stále bez pokut, pouze formou napomenutí.
• Při kontrolách rychlosti vozidel v obci nebyl zjištěn žádný přestupek.
• Řešilo se nahlášení vniknutí na pozemek a odcizení stavebního materiálu. Škoda
nebyla naštěstí vysoká.
Červenec
• Strážníci prošetřovali pohyb neznámých osob po obci. Jednalo se o dva případy,
v oblasti Prutníku a u rybníka Velký. Policie dorazila v obou případech na místo
během 5 minut, avšak ani v jednom případě nikoho podezřelého nenašla.
• Při měření rychlosti vozidel v obci nebyl zjištěn žádný přestupek.
Srpen
• K vážnému incidentu došlo na stavbě v Yard Resortu. Dělník jedné ze
stavebních společností, které v areálu pracují, si přivodil vážný úraz břišní
dutiny. Na místo se musela dostavit záchranka a hasiči. Zraněný dělník byl
napíchnutý a tak s ohledem na charakter zranění přiletěl i vrtulník záchranné
služby. Strážníci pomáhali zvládnout celou situaci, včetně přistání helikoptéry.
Dělník si zranění přivodil sám svojí nedbalostí a nedodržením základních
bezpečnostních předpisů.
• Při měření rychlosti v obci byl přistižen jeden řidič jedoucí v ulici Kojetické
rychlostí 66 km/hod.
• Znovu byl řešen problém průjezdnosti ulice vedoucí ke školce. Koncem měsíce
přistoupili již strážníci k udělování pokut za nerespektování značky „Zákaz
zastavení“. Mezi pokutovanými nebyl žádný řidič, ale pouze samé řidičky.
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Byla udělena pokuta řidiči, který parkoval na přechodu pro chodce na Hlavní ul.
Strážníci pokutovali řidiče, kteří překročili povolenou rychlost v obci. Nebylo
jich však mnoho a největší překročení rychlosti bylo pouze o 12 km.
Pokutována byla řidička parkující na trávníku a byl napomenut řidič, který
parkoval na chodníku.
Občané upozornili na pohyb podezřelých vozidel po obci. Jedno z automobilů
patřilo hledači železného šrotu.
Strážníci monitorovali v září situaci v blízkosti nově otevřeného obchodu v ulici
Krátké a společně s obecním úřadem a dopravním expertem se snažili
stabilizovat situaci v okolí obchodu.

Říjen
• Strážníci řešili pohyb toulavého psa po obci, nepodařilo se jim ho však odchytit
a pes utekl směrem do Baště. Dále řešili ošuntělého turistu, který se rovněž
toulal po obci. Ten byl po zjištění totožnosti a vysvětlení svého pobytu
propuštěn.
• V lokalitě Západní Stráň byla ukradena paleta. Majitel zloděje, který přijel
tmavým vozidlem zn. Ford Focus viděl, nestihl si však poznamenat registrační č.
auta.
• Pokuta byla udělena řidiči za parkování na chodníku u přechodu pro chodce na
Hlavní ulici. Druhá pokuta byla udělena řidičce za stání na příjezdové
komunikaci ke školce.
• Kontrolováni byli též brusiči nožů a nůžek, kteří obcházeli jednotlivé
nemovitosti s nabídkou broušení. Brusky měli však zavřené v kufru auta.
Po prověření vozidla i osádky odjeli brusiči směrem na Kojetice.
• Kontrolováno bylo dále odstavené vozidlo ve Spojovací ulici. Podezřelé bylo
vozidlo o to více, že v něm spali dvě osoby. Ukázalo se však, že auto bylo
odstavené kvůli poruše a v něm spící osoby nebyly na seznamu hledaných osob.
Řidič dostal čas na odklizení porouchaného vozu.
• Při měření rychlosti prováděné v říjnu nedošlo k žádnému překročení rychlosti.
• Strážníci prováděli bezpečnostní dohled v Yard Resortu při Setkání sousedů
nad Prahou 17.10. a při závodech dětí na kolech 28.10. v Dlouhé ulici.
Listopad
• V listopadu se v obci neodehrál žádný vážnější incident. Proběhlo pouze jedno
neúspěšné pátrání po vozidle Škoda Felicia modré barvy s podezřele
vypadajícími pasažéry.
• V průběhu měsíce byly ukládány pokuty a to především za nedovolené stání na
příjezdové komunikaci ke školce. Za špatné parkování v obytných zónách se
převážně napomínalo.
Prosinec
• 5.12. kolem 23. hod. došlo k dopravní nehodě, při které vjel neopatrný řidič
jedoucí velkou rychlostí na nástupní ostrůvek u zastávky autobusu. Poničil
čerstvě vysázené keříky živého plotu a porazil označník na autobusové zastávce.
• Na příjezdové cestě ke školce byla udělena pokuta za nedovolené parkování.
• Hlavní prosincovou akcí bylo zadržení řidiče vozu Škoda Felicia na Hlavní ulici
před restaurací U Svobodů 12.12. večer. Obecní policie, která řidiče zadržela a
ztotožnila zjistila, že se jedná o několikrát soudně trestanou osobu a aktuálně
hledanou osobu. Z podezřelého vozidla bylo vyneseno poměrně velké množství
věcí a řidič byl předán státní policii.
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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.
Sestava fotbalového týmu mužů v r. 2015:
Brankáři:

Navrátil Jan
Řeháček Pavel

Obránci:

Prejsa Ladislav
Jelínek Karel
Bartyzal Pavel
Mahdík Miloslav
Marek Martin
Černý Bohuslav
Hrobař Petr
Icik Petr (hostující)

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

Fröhlich Luboš
Lojín Lukáš
Doubek Václav
Hon Patrik

Výsledky okresního přeboru na konci sezony 2014/2015:
Mužstvo Sokola Předboj se umístilo na 10. místě se ziskem 24 bodů.
Celkový počet odehraných utkání:
26
Počet vyhraných utkání:
7
Počet prohraných utkání:
16
Počet nerozhodných utkání:
3
Výsledky okresního přeboru – podzimní část sezony 2015/2016
Mužstvo Sokola Předboj se umístilo na 11. místě.

Akce Sokola v r. 2015:
20.6. - Turnaj v malé kopané 5+1 na hřišti v Předboji – Memoriál Františka
Čiháka.
Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů, které se umístily takto:
1/ Mimoni
2/ Slavia Praha
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3/
4/
5/
6/
7/
8/

Veteráni
Moris
Veliká Ves
Converto Praha
FC Břežanka
Fr. Čiháka

Nejlepším hráčem byl jmenován Petr Kovařík z Předboje, hráč mužstva Slavie
Praha.
Příl. D50/2015 – plakát
červenec - účast na turnaji v malé kopané v Kojeticích, kde se tým Sokola Předboj
umístil na 1. místě.
3.10. - konala se výroční schůze TJ Sokol Předboj v restauraci Na Hřišti.
Program:
1. Úvod
2. Zhodnocení minulého roku
3. Seznámení s novými stanovami Sokola Předboj
4. Zpráva revizní komise
5. Volba nového výboru
6. Plán na rok 2016
7. Diskuze
8. Závěr
Výroční schůze se zúčastnilo 19 členů Sokola a společně odhlasovali souhlas
s volbou nového výkonného výboru. Předseda zhodnotil minulý rok, zvláště
akce konané za účasti Sokola a jejich ekonomický dopad na Sokol. Členové
Sokola byli seznámeni s novými stanovami Sokola Předboj a poté byly nové
stanovy odhlasovány.
Revizní komise informovala členy o hospodaření Sokola a konstatovala, že
účetnictví je v pořádku a je vedeno správně.
Byl zvolen nový výkonný výbor. Hlasování proběhlo tak, že pro každého
člena bylo hlasováno jednotlivě a všichni účastníci valné hromady byli pro.
Nový výkonný výbor: Weiss Petr
Lojín Lukáš
Jelínek Karel
Příšovský Martin
Podracký Miroslav ml.
Josef Petr
Hrobař Petr
Fröhlich Luboš

- předseda
- místopředseda
- jednatel
- pokladník
- člen výboru
- předseda revizní komise
- člen revizní komise
- člen revizní komise

Bylo dohodnuto, že hlavním cílem Sokola v r. 2016 bude zajistit stabilitu
klubu a podílet se především na sportovních akcích pro děti. Na závěr
proběhla diskuze a bylo vysloveno poděkování bývalému výkonnému výboru.
28.10. - Sokol Předboj a OÚ Předboj uspořádaly akci pro děti od 2 do 15 let nazvanou
„Krátké cyklozávody v Dlouhé ulici“. Sokol se podílel také finančně.
Příl. D74/2015 – plakátek
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Krátké cyklozávody v Dlouhé ulici 28.10.2015
18.12. - 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 trojic v nohejbale.

2/ Rybářský spolek Předboj
Složení výboru rybářského spolku v r. 2015
předseda:
Svoboda Tomáš
jednatel:
Kršmaru Milan
pokladník:
Mika Petr – do června 2015
Diviš František – od července 2015
brigádní referenti:
Palek Otakar
Vondráček Pavel
Pěnkava Jindřich
rybářská stráž:
Truhlařík Václav
Petržilka Vladimír
revizní komise:
Truhlařík Václav – předseda
Petrů Václav
Zeman Oldřich
Počet členů v r. 2015
Celkem 99 členů – z toho 6 důchodců nad 70 let
4 děti do 15 let
3 mládež 15 – 18 let
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Násada ryb v r. 2015:
Kapr 800 kg
Štika
50 ks
Siven
50 ks
Červen – u rybníka Velký se konaly rybářské závody dvojic – zúčastnilo se celkem
10 dvojic.
10. a 11.10. - 1. Předbojský cup
U rybníka Velký se konal první ročník prestižních rybářských závodů za
účasti špičkových dvoučlenných týmů. Závod začal v sobotu 10.10. v časných
ranních hodinách a pokračoval i v neděli 11.10. V odpoledních hodinách závod
skončil a byly vyhlášeny výsledky.
Závodu se zúčastnilo celkem 12 dvojic.
Pro závodníky i přihlížející veřejnost byl připraven bufet s občerstvením.
Příl. D64/2015 – plakát s nabídkou občerstvení a cenami
Rybářský spolek pořádá vždy 4x do roka brigády na úpravu okolí rybníka. Čistí se pláž
od náletů, prořezávají se stromy apod.
Nejlepší úlovek roku: kapr 94 cm

Yard Resort – aktivity na statku
Již v minulém roce přestal Yard Resort vydávat a rozesílat informační letáky s nabídkou
aktivit v Yard Resortu a bylo tomu tak i v r. 2015. Změnou prošly také webové stránky
Yard Resortu.
Od dubna byla opět otevřena kavárna pro veřejnost a slouží zároveň jako golfová
recepce. Otvírací hodiny kavárny: po – pá 8.30 – 18.00 hod. (v létě do 19.00 hod)
so – ne 8.00 – 18.00 hod.
„
Restaurace Ke Tvrzi nabízela po celý rok každý všední den jedno hlavní jídlo za
zvýhodněnou cenu. 80,- Kč nebo hlavní jídlo s polévkou za 99,- Kč.
Toto cenově zvýhodněné jídlo bylo každý den obměňováno, aby byl zajištěn pestrý
jídelníček pro ty, kteří obědvají v Yard Resortu pravidelně.
Tuto nabídku učinil Yard Resort návštěvníkům restaurace již na sklonku r. 2014.

Přehled hlavních akcí v Yard Resortu v r. 2015:
16.2. - uspořádal obecní úřad v kavárně vítání občánků.
Přivítáno bylo 7 nových občánků, 3 se k vítání nedostavili. Více viz
„Obyvatelstvo“ str. 43.
Příl. D25/2015 – Vzor pozvánky
D26/2015 – Pamětní arch
2.3. - v kavárně Yard Resortu se konalo pravidelné setkání předbojských seniorů,
kterým byl promítnut film „Něžné vlny“. Platilo se, jako vždy, symbolické
vstupné 20,- Kč včetně občerstvení (káva/čaj + jablečný závin/chlebíček – dle
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výběru). Další občerstvení bylo možné si přikoupit.
Příl. D22/2015 – pozvánka
28.3. - Yard Resort propůjčil obci zdarma prostory Zumba baru pro konání 11. jarněletního bazárku dětského oblečení. Tuto změnu v konání bazárku si vynutil
neustále stoupající zájem prodávajících i kupujících o tuto akci. Prostory
zasedací místnosti OÚ byly již nedostačující.
Příl. D23/2015 - plakát
30.4. - na druhém nádvoří Yard Resortu (u Zumby) se konalo „Pálení čarodějnic“
K opékání buřtů byla připravena malá, netradiční hranice. Občerstvení bylo
možné zakoupit ve stánku.
Celou akci zahájily tanečky dětí. Kromě „Andělek“ vystoupily také děti z
Odoleny Vody. Od 20.00 hod. se konala večerní zábava. Moderátorem celého
večera byl DJ L. Cach, který zajišťoval též hudbu.
Příl. D39/2015 – plakát

Pálení Čarodějnic v Yard Resortu 30.4.2015

31.5. - Švýcarský dětský den. Organizátorem byla Obchodní komora Švýcarsko Česká republika, Yard Resort a obec Předboj.
Akce se konala v termínu 10.00 – 16.00 hod. - vstup zdarma
Na programu bylo mj. toto:
• ukázka vaření švýcarských specialit se společností Swiss Cheese
• soutěžní disciplíny pro děti (dojení krávy, Vilém Tell, poznávání švýcarských
zvířátek a další)
• dětská golfová akademie
• chytání ryb
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čištění zoubků s Profimedem
soutěž pro dospělé o hodnotné švýcarské ceny
projížďka na elektroskútru firmy Sixt
promítání filmů o Švýcarsku
švýcarský fast food a menu v restauraci
taneční vystoupení skupiny Andělky
Příl. D45/2015 – plakát
D46/2015 – program dětského dne a plánek stanovišť

V průběhu července a srpna probíhaly v Yard Resortu letní příměstské tábory.
V nabídce byly tyto možnosti:
1/ Sportovně taneční příměstský tábor pro děti 4 – 12 let
Termíny: 3.8. - 7.8.2015
17.8. - 21.8.2015
Cena: 2.900,- Kč/5 dní – včetně jídla a pití
Pořádal: Andělky s.r.o.
Příl. D48/2015 – leták
2/ Letní výtvarný příměstský tábor
Termíny: 20.7 – 24.7.2015
24.8. - 28.8.2015
Cena: 4.675,- Kč
Pořádal: Julie Bergmann
3/ Letní golfové tábory pro děti 6 – 15 let
Termíny: 13.7. – 17.7.2015
27.7. - 31.7.2015
10.8. - 14.8.2015
24.8. - 28.8.2015
Cena: 4.690,- Kč (pro členy YRGC 4.220,- Kč = 10 % sleva)
Sleva 10 % byla poskytována také dětem s opakovanou účastí na
táboře a při přihlášení dvou nebo více dětí na jeden turnus.
Zapůjčení golfových holí po dobu tábora bylo možné za poplatek
300,- Kč.
Pořádal: Golfový klub Yard Resort
Začátkem roku zahájil Yard Resort výstavbu hotelu. K tomu účelu byly využity
podkrovní prostory nad „konírnou“. Výstavba byla dokončena zhruba v polovině roku.
Pro zájemce o ubytování je k dispozici:
1x Romantické apartmá 2.800,- Kč
9x Pokoje De luxe
2.400,- Kč
10x Pokoje standard
2.000,- Kč
Celková max. kapacita včetně přistýlek je 64 lůžek.
Další prostory pro ubytování byly postaveny v druhé polovině roku vedle restaurace Ke
Tvrzi, v místech, kde byla původně v minulých letech plánována výstavba restaurace.
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První část hotelu v Yard Resortu – na nádvoří nad „konírnou“

21.8.20156

Druhá část hotelu v místech, kde se měla původně stavět restaurace

17.10.2015

Tak jako v r. 2014, umístil se Yard Resort i v r. 2015 na třetím místě v celostátní
soutěži o nejlepší svatební místo roku.
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MAS Nad Prahou – co nového v r. 2015
•

•

18.4. - MAS Nad Prahou se zapojila do celorepublikové akce „Ukliďme
Česko“. Cílem této akce bylo zbavit česká města, vesnice a přírodu volně
odhozeného nepořádku a černých skládek a zároveň upozornit na dlouhodobě
neřešenou problematiku černých skládek. Patronem akce bylo Ministerstvo
životního prostředí. Obec Předboj se akce nezúčastnila.
17.10. – v rámci akce měst a obcí Regionu povodí Mratínského potoka Dny nad
Prahou se konalo v Yard Resortu „Setkání sousedů nad Prahou“. Akce se
konala pod záštitou senátorky Veroniky Vrecionové. Viz též „Různé“, str. 22.
Příl. D77/2015 pozvánka s programem

Kultura
Obecní knihovna
Knihovnice: Jana Šandarová.
Otvírací doba knihovny: každou středu 14.00 – 18.00 hod.
Celkový počet svazků k 31.12.2015
Z toho krásná literatura:
Naučná literatura:

2589
2302
287

V roce 2015 přibylo 98 nových knih.
K dispozici byly dále výměnné soubory z Husovy knihovny v Říčanech a z výměnného
knižního fondu knihovny města Mladá Boleslav. V roce 2015 to bylo celkem 22
souborů, což představuje 1140 knih.
K dispozici občanům byl veřejný internet umístěný v zasedací místnosti OÚ a přístupný
vždy v úředních hodinách OÚ.
Počet registrovaných čtenářů v roce 2015
Z toho děti do 15 let
Celkový počet návštěvníků v r. 2015
Celkový počet uživatelů internetu v r. 2015
Celkový počet výpůjček v r. 2015
Z toho dospělí - krásná literatura
Z toho dospělí - naučná literatura
Z toho děti krásná literatura
Z toho děti naučná literatura
Periodika

79
34
725
15
1687
944
170
339
90
144
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4.3. – knihovnu navštívily Včeličky – nejmenší děti z MŠ Předboj. V zasedací místnosti
OÚ si povídaly s paní knihovnicí o Večerníčku a jeho pohádkách. Poté si
v knihovně půjčily domů knížky na čtení s rodiči.
11.3. – do knihovny přišly starší děti ze školky – Sovičky. V zasedací místnosti OÚ jim
paní knihovnice četla pohádku z knížky „To nejlepší z Večerníčka“ a pak si
mohly děti také půjčit v knihovně knížky domů na čtení s rodiči.
25.3. - konalo se Setkání čtenářů a příznivců obecní knihovny spojené s vyhlášením
nejlepšího dospělého čtenáře knihovny za r. 2014 s povídáním o tom, co máme o
velikonocích nejraději a co u nás doma nejvíce chutná. Paní knihovnice přinesla
ukázat nové knihy, mj. také knihy s recepty na vaření a knihy o zdravé výživě.
Pro přítomné byla připravena káva nebo čaj dle vlastního výběru a výborné
velikonoční dvouctihodné koláče od paní knihovnice.
Vyhlášení nejlepšího čtenáře r. 2014:
1. místo – paní Květa Nepomucká
2. místo – paní Marie Suldovská
3. místo – paní Magda Čermáková
Jako odměnu dostaly všechny tři čtenářky malou pozornost.
Příl. D27/2015 – pozvánka
31.3. - konalo se Podvečerní čtení pro dětské čtenáře obecní knihovny i ostatní děti.
Bylo to již 6. čtení s dětmi – tentokrát velikonoční. Děti vyráběly kraslice, tak
že na kraslice potřené lepidlem, lepily stužky ze smotaného barevného
krepového papíru. Kraslice si vzaly děti domů. V minulých letech zdobily děti
svými výtvory břízku umístěnou za tímto účelem před OÚ, avšak vzhledem k
právě probíhající rekonstrukci OÚ to v tomto roce nebylo možné.
Zároveň byla vyhodnocena soutěž o nejlepšího dětského čtenáře r. 2014 a byli
vyhlášeni výherci, kterým byly předány malé dárky a pomlázky.
1. místo – Anička Laube
2. místo – Natálka Vignátová
3. místo – Sebastián Šimek
Příl. D20/2015 – pozvánka
4.11. - konala se první „Středeční čajovna“ v zasedací místnosti obecního úřadu.
První z pravidelných setkání občanů, která bude pořádat obecní úřad spolu s
obecní knihovnou vždy první středu v měsíci. Cílem těchto setkání bude
přátelské posezení se „sousedy“, možnost popovídat si při čaji nebo kávě o
všem co nás zajímá a o nových knihách v knihovně. V plánu jsou i besedy se
zajímavými lidmi na různá témata. Viz též „Různé“ str. 23.
Příl. D76/2015 - pozvánka
3.12. - v zasedací místnosti obecního úřadu se konalo Podvečerní předvánoční
setkání dětí, které uspořádal obecní úřad a knihovna. Povídalo se o vánočních
zvycích, poslouchaly se vánoční koledy a děti vyráběly ozdoby na stromeček
umístěný před obecním úřadem. Po ozdobení byl stromeček rozsvícen.
Příl. D84/2015 – plakátek
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Rozsvícení vánočního stromku 3.12.2015

21.12. - v zasedací místnosti OÚ se konala soutěž o nejúžasnější vánoční cukroví. Bylo
to již 3. Předbojské pečení, které se konalo opět u příležitosti malého
vánočního posezení seniorů, čtenářů a příznivců knihovny. Donesené cukroví
hodnotila pětičlenná porota z řad přítomných účastnic této akce a rozhodla takto:
1. místo – paní Emílie Bohuňková (není občankou obce, byla na návštěvě)
2. místo – paní Marie Suldovská
3. místo – paní Eva Ulrychová
Výherkyně obdržely malé dárky s vánoční tématikou.
Během setkání se podávala káva a čaj a ochutnávalo se soutěžní vánoční
cukroví. Zároveň seznámila knihovnice Jana Šandarová přítomné s novými
přírůstky v knihovně.
Příl. D86/2015 – plakátek
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Výherkyně soutěže o nejúžasnější vánoční cukroví. Zleva paní Bohuňková, Suldovská a
Ulrychová, vzadu adm. pracovnice OÚ paní Langová

Zájezdy za kulturou
V r. 2015 se uskutečnily 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.
22.4. - zájezd do Divadla Radka Brzobohatého
hra: SODOMA GOMORA – cena vstupenky (zvýhodněná) 250,- Kč
Příl. D41/2015 – pozvánka
7.10. - zájezd do divadla Radka Brzobohatého
hra: VYHAZOVAČI – cena vstupenky (zvýhodněná) 314,- Kč
zúčastnilo se celkem 40 občanů
Příl. D63/2015 – pozvánka
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Různé z kultury
13.6. oslavilo 6. narozeniny „Radio Dechovka“, které vysílá ze studia v Kojeticích, ale
oficiální sídlo má v Předboji na adrese U Prutníku 232. Oslavy se nekonaly na
peronu nádraží jako v minulých letech, ale na fotbalovém hřišti v rámci oslav
kojetické svatovítské poutě. V době od 12.30 do 15.00 hod. hrála k poslechu i
k tanci dechová hudba Žižkovanka.
Přil. D 71/2015 - plakát

Školství
Mateřská škola Předboj, příspěvková organizace – kapacita 56 dětí
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.
Adresa: Hlavní č. 300
Personální obsazení MŠ v r. 2015
ředitelka a učitelka Ing. Kateřina Beránková
asistentka ředitelky Michaela Langová
účetní
Ivana Stejskalová
učitelky
Bc. Simona Schejbalová Říhová
Ingrid Wintersteiner
Šárka Šádková
Lenka Kantnerová
asistent pedagoga
Daniel Švarc
výdej jídla
Martina Šochová
školník
Petr Makal
uklízečka a pomocnice Iva Cibulková
- Dana Maričáková
Provozní doba školky
7 – 17 hod.
Školné a stravné
šk. r. 2014/2015
školné
812,- Kč
stravné 882,- Kč
šk. r. 2015/2016
školné
915,- Kč
stravné 882,- Kč
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz MŠ Předboj v r. 2015 činil celkem
937.320,- Kč.
Zájmové kroužky ve šk. r. 2014/2015:
Angličtina, flétna, rytmický tanec, logopedie, keramika, kresby a malby, čarování
s barvami, cvičení pro zdraví a výtvarná dílna.
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Zájmové kroužky ve šk. r. 2015/2016:
Angličtina, výtvarná dílna, flétna, cvičení pro zdraví, logopedie a keramika.
V prosinci byl podél plotu mateřské školy vysázen živý plot z thují (viz též „Z činnosti
obecního úřadu“, str. 12).

Základní škola a Mateřská škola Kojetice
Ředitelka:

Mgr. Pavlína Komeštíková

Základní škola
Malotřídní škola pro 40 žáků 1. stupně ZŠ spojených ve třech třídách
Celkový počet ve šk. roce 2014/2015 byl 31 žáků.
Celkový počet ve šk. roce 2015/2016 byl 37 žáků.
Ve školním roce 2014/2015 navštěvovaly školu v Kojeticích 4 žáci z Předboje.
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školu v Kojeticích 5 žáků z Předboje

Mateřská škola
Na základě smlouvy mezi obcemi Předboj a Kojetice z minulých let navštěvovalo MŠ
Kojetice několik dětí z Předboje:
Školní rok 2014/2015 – 8 dětí
Školní rok 2015/2016 – 5 dětí
Obci Kojetice bylo v r. 2015 zaplaceno:
Neinvestiční příspěvek
Školné za 4 předškoláky
Celkem

3.500,- Kč
10.800,- Kč
14.300,- Kč

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice
Ředitelka:
Mgr. Ivana Pekárková
Zástupkyně pro ZŠ: Mgr. Kateřina Lindová
Zástupce pro ZUŠ: PhDr. Roman Novotný
Platí „Dohoda o spádovém obvodu ZŠ Líbeznice pro ročníky 1 – 9“, uzavřená v
souladu se zákonem mezi obcemi Předboj a Líbeznice a „Smlouva o spolupráci obcí“
z 9.10.2014. Smlouva o spolupráci obcí, která zaručuje dětem z Předboje umístění v
ZŠ Líbeznice, byla uzavřena na dobu určitou do 31.12.2030.
28.5. byl obci Líbeznice uhrazen doplatek dohodnuté částky na spolufinancování
výstavby nového pavilonu školy „Rondel“ ve výši 1,312.500,- Kč.
(Smluvně bylo přislíbeno obci Líbeznice podílet se na spolufinancování
výstavby „Rondelu“ částkou 1,750.000,- Kč. Záloha 437.500,- Kč byla
zaplacena v r. 2014).
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Do školy dojíždějí děti z Předboje autobusem:
• Do školy v Kojeticích je možné využít několik nových spojů linky 418 do/ze
zastávky Kojetice, žel.st.
• Do Líbeznic jezdí děti linkou 368. Ranní spoj v 7.21 z Předboje a polední spoje
v 11.50 a ve 12.45 z Ládví zajíždějí ke škole, zast. Líbeznice, škola. U ostatních
spojů je nutné využít zastávku Líbeznice II.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 se konal takto:
ZŠ Kojetice – 4.2.2015 od 11.00 do 17.00 hod.
Malotřídní základní škola v Kojeticích nabízela pro školní rok 2015/2016 celkem 12
volných míst. V případě vážných důvodů nabízela škola domluvení individuálního
termínu zápisu.
ZŠ Líbeznice – 19.1.2015 od 14.00 do 15.20 hod. děti z MŠ Líbeznice
od 15.40 do 17.00 hod. děti z MŠ Měšice
od 17.20 do 18.00 hod. ostatní děti z Líbeznic a Měšic
20.1.2015 od 14.00 do 16.20 hod. děti z Baště a Předboje
od 16.40 do 17.20 hod. děti z Nové Vsi
od 17.20 do 18.00 hod. zbývající děti
Pro děti z MŠ Líbeznice, Bašť, Měšice, Předboj a Nová Ves obdrželi rodiče v MŠ bližší
časový rozpis.Ostatním bylo doporučeno domluvit si termín telefonicky nebo e-mailem.
Pro děti, které se z vážných důvodů nemohly dostavit k zápisu, byl stanoven náhradní
termín – čtvrtek 10.2.2015, 14.00 – 16.00 hod.
V červnu 2015 získali tři žáci líbeznické školy čestná uznání v celostátní výtvarné
soutěži na téma Řemesla dříve a dnes a své ceny si převzali v Národní pedagogické
knihovně, která soutěž vyhlásila. Dva z těchto žáků byli z Předboje: Matthew Lang a
Samuel Šimek.
Příl. D96/2015 – fotografie úspěšných žáků
1. 9.

bylo zahájeno vyučování v novém pavilonu školy, tzv. Rondelu. Bylo zde
umístěno 5 prvních tříd a 3 třídy třetího ročníku. Po skončení vyučování jsou
prostory využívány jako školní družina. Za Rondelem byl vybudován nový
sportovní areál, který byl na začátku školního roku 2015/2016 těsně před
dokončením . Dva dny před začátkem školního roku, v neděli 30.8. se konal v
Rondelu den otevřených dveří.
Příl. D60/2015 – brožura obce Líbeznice „Kruh se uzavřel“ o dostavbě nového
pavilonu školy (Rondel)
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Den otevřených dveří v novém pavilonu líbeznické školy „Rondel“

30.8.2015

Zdravotnictví
Zdravotní ordinace praktické lékařky pro dospělé v Předboji je v ulici Baštěcká 315.
Lékařka:
Zdravotní sestra:

MUDr. Henrieta Mavrogeni
Petra Rollová

Ordinační hodiny:
Po 11.00 - 13.30 hod
Út
7.00 - 9.00 hod.
St
7.00 - 9.00 hod.
Čt 16.00 - 19.00 hod.
Pá 12.00 - 15.00 hod.
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 – 13.00 hod. , St 13.00 – 18.00 hod.
Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Eva Chlumská
Ordinační hodiny: Po, St, Čt, Pá 7.00 – 13.00 hod., Út 12.00 – 18.00 hod.
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Na sklonku roku odešla MUDr. Chlumská do důchodu a ordinaci převzala:
Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Jana Harnová (JH medica s.r.o.)
Ordinační hodiny: Po, St, Čt, Pá 7.00 – 13.00 hod., Út 12.00 – 18.00 hod.
Dětská lékařka MUDr. Jana Homolková
Ordinační hodiny:
Po 7.30 – 12.00 hod., poradna 13.00 – 14.30 hod.
Út 12.00 – 15.00 hod.
St 7.30 – 10.00 hod., poradna 10.00 – 12.30 hod.
Čt 7.30 – 10.00 hod., poradna 10.00 – 12.30 hod.
Pá 7.30 – 10.00 hod., poradna 10.00 – 12.00 hod.
Zubní lékařka MUDr. Eva Hlavičková
byla od 1.4.2014 do 31.8.2015 na mateřské dovolené. Po dobu její nepřítomnosti ji
zastupovala MUDr. Zdeňka Vorlová
Ordinační hodiny:
Po, Út
7.30 – 13.00 hod.
St
13.00 – 17.30 hod.
Čt
7.30 – 13.00 hod.
Pá
neordinovalo se
Po návratu MUDr. Hlavičkové z mateřské dovolené se ordinační hodiny změnily takto:
Po, Út 7.30 – 14.30 hod.
St
13.00 – 18.00 hod.
Čt
7.30 – 14.30 hod.
Pá
neordinovalo se
Zubní lékař MUDr. Artem Repa
Ordinační hodiny:
Po, Út, St 8.00 – 12.00
12.30 – 16.00 hod.
Čt
8.00 – 12.00
12.30 – 18.00 hod.
Pá
8.00 – 12.00
12.30 – 14.00 hod.
Čt, Pá 7.30 – 12.00 hod.
Gynekologie GYNEMA s.r.o. - MUDr. Veronika Galambošová
Ordinační hodiny:
Po
12.00 – 18.30 hod.
Út, Čt
7.00 – 14.30 hod.
St
7.00 – 15.30 hod.
Pá
neordinuje se
Gynekologická ambulance – MUDr. Petr Toupalík (dojíždí z Neratovic)
Ordinační hodiny v Líbeznicích:
Po 15.10 – 16.10 hod.
St
15.10 – 16.10 hod.
Pá 14.10 – 15.10 hod.
Nejbližší a nejvíce využívané lékárny:
Líbeznice, Ul. Martinova 142.
Neratovice, především v ul. Kojetické 1021, avšak je zde několik dalších lékáren.
Praha, především u metra Ládví a v Hypermarketu Globus v Čakovicích
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Nejbližší nemocnice:
• Nemocnice Neratovice – nestátní zdrav. zařízení provozované soukromou
společností ALMEDA, a.s., která patří ke skupině zdravotnických zařízení
mateřské společnosti MEDITERRA s.r.o.
• PP Hospitals, s.r.o. - Nemocnice Brandýs n/Labem – nestátní zdravotnické
zařízení
• Nemocnice Měšice – nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje
onkologickou a tzv. následnou lůžkovou péči.
• Nemocnice Na Bulovce – zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR

Doprava
Dopravní obslužnost zajišťovala v r. 2015 firma ROPID (Regionální organizátor
pražské integrované dopravy) prostřednictvím dopravce firmy ČSAD Střední Čechy se
sídlem v Brandýse nad Labem/Staré Boleslavi. V roce 2015 došlo k velmi zásadním
změnám v dopravní obslužnosti obce. Důvodem ke změnám bylo jednak prodloužení
trasy A metra do Motola, které mělo za následek velké změny v pražské povrchové
dopravě, ale hlavně dlouho plánovaná integrace Neratovicka a Mělnicka do systému
pražské integrované dopravy. Prodloužená trasa metra A zahájila činnost 6.4. a od 7.4.
došlo ke změnám jízdních řádů.
Hlavní a zásadní změnou pro naši obec byla úprava provozu linky PID 368 tak, že
spoje mimo špičku v pracovní dny a všechny spoje v sobotu, neděli a o svátcích, končí
v zastávce Líbeznice II a je zde nutný přestup na linku nebo z linky PID 348 nebo 369.
Tato, pro cestující nepříjemná, změna však umožnila zkrácení intervalů mezi
jednotlivými spoji a přidání dalších spojů o víkendech a o svátcích.
Příl. D28/2015 – JŘ linky 368 směr Ládví platný od 7.4.2015
D29/2015 – JŘ linky 368 směr Předboj platný od 7.4.2015
D30/2015 – JŘ linky 348 směr Praha platný od 7.4.2015
D31/2015 – JŘ linky 348 směr Zálezlice platný od 7.4.2015
D32/2015 – JŘ linky 369 směr Praha platný od 7.4.2015
D33/2015 – JŘ linky 369 směr Štětí platný od 7.4.2015
D34/2015 – JŘ linky 368 směr Ládví s vyznačením přestupních spojů platný od
7.4.2015
D35/2015 – JŘ linky 368 směr Předboj s vyznačením přestupních spojů platný od
7.4.2015
D79/2015 – Informace ROPIDU o rozšíření integrace Mělnicka
a Neratovicka od 7.4.2015
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Změny jízdních řádů v r. 2015
Linka PID 368
23.3. - dva týdny před avizovanými velkými změnami v dopravě (zaintegrování
Neratovicka a Mělnicka do pražské integrované dopravy) byl vydán tzv.
objezdový jízdní řád. Změna spočívala v tom, že byla vynechána pražská
zastávka Liběchovská.
Důvodem byla souvislá údržba ulice Hřenské.
7.4. - od tohoto data došlo k rozsáhlým změnám v Pražské integrované dopravě.
Důvodem bylo výrazné rozšíření dopravy severně od Prahy do oblasti
Neratovicka a Mělnicka s možností cestovat do/z těchto oblastí na jeden jízdní
doklad. Páteřní linkou pro Neratovice se stala linka 348 (Praha,Bulovka –
Zálezlice, Kozárovice), pro mělnickou oblast linky 349 a 369. Pro obec Předboj
je důležitá linka 348, která společně s linkou 369 umožnila plynulý přestup z/do
linky 368 v zastávce Líbeznice II u některých méně využívaných a víkendových
spojů.
Tak mohlo dojít k velkému nárůstu nových spojů a ke zkrácení intervalu mezi
některými spoji v pracovní dny z 1 hodiny na půlhodinu. V ranní špičce směrem
na Prahu jsou intervaly mezi některými spoji ještě kratší.
Sobota, neděle a státem uznávané svátky: původní interval 3 hodiny se zkrátil
na 2 hodiny, avšak za cenu přestupu v zastávce Líbeznice II. Všechny víkendové
a sváteční spoje budou napříště jezdit pouze v úseku Předboj – Líbeznice II.
V zastávce Líbeznice II bude nutný přestup na/z spoje linky 348 nebo
369. To platí i pro některé méně využívané spoje mimo špičku v pracovní dny.
Příl. D28/2015 – JŘ linky 368 směr Ládví platný od 7.4.2015
D29/2015 – JŘ linky 368 směr Předboj platný od 7.4.2015
D34/2015 – JŘ linky 368 směr Ládví s vyznačením přestupních spojů
platný od 7.4.2015
D35/2015 – JŘ linky 368 směr Předboj s vyznačením přestupních spojů
platný od 7.4.2015
13.6. - hlavní změnou bylo zavedení několika nových víkendových spojů v odpoledních
hodinách. To se však netýkalo Předboje. Přidané víkendové spoje končí v Bašti.
Další menší změny se týkaly i Předboje. U několika spojů byl zrušen přestup v
Líbeznicích II a u některých spojů byly upraveny časy.
Příl. D52/2015 JŘ platný od 13.6.2015 směr Předboj
D53/2015 JŘ platný od 13.6.2015 směr Ládví
1.7. - prázdninový JŘ s menšími úpravami odjezdových časů
Příl. D54/2015 JŘ platný od 1.7. 2015 směr Předboj
D55/2015 JŘ platný od 1.7.2015 směr Ládví
30.8. - poprázdninový JŘ
Příl. D49/2015 – JŘ linky 368 platný od 30.8.2015 – oba směry (2 stránky)
13.12. - pravidelná změna JŘ linky 368 na konci roku – pro Předboj žádné změny
Příl. D 89/2015 JŘ linky 368 platný od 13.12.2015
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Linka PID 418
7.4. - změna trasy této linky v souvislosti s výše uvedenými změnami:
Místo původního: Libiš – Odolena Voda
Nově: Neratovice – Veliká Ves – Odolena Voda
Navíc místo dosavadních 2 spojů z Předboje do Neratovic a 3 spojů z Neratovic
do Předboje, bude napříště jezdit 5 spojů z Předboje do Neratovic a 4 spoje
z Neratovic do Předboje.
Příl. D36/2015 – jízdní řád
13.12. - byl přidán jeden nový spoj z Neratovic do Předboje ve 14.49 hod.
Příl. D94/2015 – jízdní řád
Ceny jízdenek v r. 2015:
Ceny jízdenek se v r. 2015 neměnily.
Důchodci cestují po Praze i ve vnějších pásmech od 70 let zdarma. Jako cestovní doklad
slouží občanský průkaz. Od 65 do 70 let mohou cestovat po Praze zdarma s nahranou
aplikací na opencard, ve vnějších pásmech platí plné jízdné.
Děti do 6 let věku cestují po Praze i ve vnějších pásmech zdarma. Děti od 6 do 15 let
cestují po Praze zdarma s nahranou aplikací na opencard, ve vnějších pásmech platí
poloviční jízdné.
Po zaintegrování Neratovicka a Mělnicka do systému Pražské integrované dopravy byla
zrušena linka Praha-Mělník Štětí č. 155731, kterou bylo možné cestovat v minulých
letech do/z Prahy ze zastávky Předboj-rozcestí na silnici I/9. Tuto linku plně nahrazují
linky PID 348 a 369. Spoje linky 349 jsou přímé a v Předboji nestaví.
Za prokazatelné ztráty dopravce zaplatila obec Předboj ROPIDu v r. 2015 tyto
částky:
Linka 368
158.260,37
Linka 418
49.645,35
Celkem
207.905,72

Zimní údržba komunikací
Úklid místních komunikací, tj. odstranění sněhu z vozovky, zajišťuje firma ZEVOS,
s.r.o. se sídlem v Předboji vlastní mechanizací na základě objednávky obce.
Úklid sněhu z chodníků a posyp zajišťuje obec vlastní mechanizací. Veškeré
komunikace a chodníky v obci pomáhá uklízet také zametací stroj zakoupený společně
obcemi z mikroregionu Povodí Mratínského potoka. Ten slouží zúčastněným obcím
celoročně. Obce se finančně podílejí na provozu tohoto stroje.
V r. 2015 zaplatila obec Předboj zálohu na provoz tohoto stroje
doplatek činil
Celkem

75.000,- Kč
31.988,- Kč
106.988,- Kč

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).
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Podnikání v obci
Dle údajů z veřejné části živnostenského rejstříku podniká v obci nebo zde má své sídlo
kolem 200 podnikatelských subjektů.

Jitka Paděrová
kronikářka
22.9.201
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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. 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. 74.
3. Fotografie – jsou označeny písmenem F, pořadovým č. a rokem a jsou uloženy
v samostatném albu. Na rubu každé fotografie je popis a pořadové číslo, popř.
autor fotografie. Popis a č. fotografie jsou uvedeny také v albu vedle fotografie.
4. CD – jsou označeny písmeny CD, pořadovým č. a rokem. Jejich seznam je
uveden na str. 74.
Pokud jsou přílohy v přímé souvislosti s textem, je v textu uveden odkaz na tyto
přílohy.
Text kroniky ve formátu PDF a fotografie F1 až F295/2015 jsou zálohovány na
samostatných CD, které jsou nedílnou součástí kroniky.
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Seznam příloh ke kronice roku 2015:
Dokumenty
D1/2015 – Schválený rozpočet obce na r. 2015
D2/2015 – Závěrečný účet obce za r. 2015
D3/2015 – Zápis z 3. zasedání ZO Předboj z 26.1.2015
D4/2015 – Zápis ze 4. zasedání ZO Předboj 8.4.2015
D5/2015 – Zápis z 5. zasedání ZO Předboj 27.5.2015
D6/2015 – Zápis z 6. zasedání ZO Předboj 14.9.2015
D7/2015 – Zápis ze 7. zasedání ZO Předboj 18.11.2015
D8/2015 – Zápis z 8. zasedání ZO Předboj 16.12.2015
D9/2015 – Plán obce s vyznačením jednotlivých nemovitostí s čísly popisnými
D10/2015 – Tablo předškoláků MŠ Předboj
D11/2015 – Pozvánka na zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic a vstupenka 14.9.2015
D12/2015 – Pozvánka na bezplatný počítačový kurz pro seniory 22. - 25.9.2015
D13/2015 – Kopie osvědčení o absolvování počítačového kurzu pro seniory 22.-25.9.15
D14/2015 – Společná fotografie účastníků kurzu pro seniory
D15/2015 – Leták s nabídkou kominických služeb fy KROS, spol. s r.o.
D16/2015 – Oznámení VKM - o změně vodného na r. 2015
D17/2015 – Letáček s nabídkou kominických služeb – Sdružení kominíků Olomouc
D18/2015 – Nabídka mražených výrobků firmy Family Market
D19/2015 – Letáček Pizzerie Na Hřišti s akční nabídkou na březen 2015
D20/2015 – Pozvánka na 6. podvečerní čtení pro děti s vyhlášením nejlepšího dětského
čtenáře obecní knihovny v r. 2014
D21/2015 – Pozvánka na Minibazar dětských knížek v zasedací místnosti OÚ 12.2.2015
D22/2015 – Pozvánka na filmové představení pro seniory 2.3.2015 - film Něžné vlny
D23/2015 – Plakát na Jarně-letní bazárek dětského oblečení v Yard Resortu 28.3.2012
D24/2015 – Letáček s nabídkou kominických služeb – firma Kominictví
D25/2015 – Vzor pozvánky na vítání občánků 16.2.2015
D26/2015 – Pamětní arch z vítání občánků 16.2.2015
D27/2015 – Pozvánka na vyhlášení nejlepšího dosp. čtenáře knihovny v r. 2015 a
posezení s povídáním o velikonocích – 25.3.2015
D28/2015 – JŘ linky 368 směr Ládví platný od 7.4.2015
D29/2015 – JŘ linky 368 směr Předboj platný od 7.4.2015
D30/2015 – JŘ linky 348 směr Praha platný od 7.4.2015
D31/2015 – JŘ linky 348 směr Zálezlice platný od 7.4.2015
D32/2015 – JŘ linky 369 směr Praha platný od 7.4.2015
D33/2015 – JŘ linky 369 směr Štětí platný od 7.4.2015
D34/2015 – JŘ linky 368 směr Ládví s vyznačením přestupních spojů plat. od 7.4.2015
D35/2015 – JŘ linky 368 směr Předboj s vyznačením přestup. spojů platný od 7.4.2015
D36/2015 – JŘ linky 418 Neratovice-Veliká Ves – Odolena Voda platný od 7.4.2015
D37/2015 – Kopie vizitky Obecní policie Líbeznice
D38/2015 – Plakát na pálení čarodějnic na hřišti 30.4.2015
D39/2015 – Plakát na pálení čarodějnic v Yard Resortu
D40/2015 – Informace Obecní policie Líbeznice o zřízení kroužku pro děti „Mladý
strážník“
D41/2015 – Pozvánka na zájezd do divadla Radka Brzobohatého na hru Sodoma
Gomora 22.4.2015
D42/2015 – Nabídka na rozvoz masa – Řeznictví Mašek – 1. pololetí r. 2015
D43/2015 – Úmrtní oznámení – Antonín Cibulka
D44/2015 – Pozvánka na akci „Bezpečnostní odpoledne nejen pro seniory“ 4.6.2015
D45/2015 – Plakát na „Švýcarský dětský den“ v Yard Resortu 31.5.2015
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D46/2015 – Plánek areálu Yard Resort s progr. Švýcarského dětského dne 31.5.2015
D47/2015 – Plakát na 8. Předbojský blešák 24.5.2015
D48/2015 – Leták informující o konání letních sportovně tanečních příměstských táborů
v Yard Resortu (Andělky)
D49/2015 – Poprázdninový JŘ linky 368 platný od 30.8.2015
D50/2015 – Plakát na turnaj v malé kopané/Memoriál Františka Čiháka 20.6.2015
D51/2015 – Plakát na „Malé setkání předbojských občanů“ k výročí Jana Husa 20.6.15
D52/2015 – Změna jízdního řádu linky 368 z 13.6.2015 směr Ládví
D53/2015 – Změna jízdního řádu linky 368 z 13.6.2015 směr Předboj
D54/2015 – Prázdninový jízdní řád linky 368 z 1.7.2015 směr Předboj
D55/2015 – Prázdninový jízdní řád linky 368 z 1.7.2015 směr Ládví
D56/2015 – Dopis od EKO-KOM, a.s. o třídění odpadů v obci v r. 2014 - 25.5.2015
D57/2015 – Osvědčení o úspoře emisí v r. 2014 – 28.5.2015
D58/2015 – Plakátek na akci „Bezpečně v naší obytné zóně“ konané dne 25.6.2015
D59/2015 – Úmrtní oznámení – Bohumila Ostrýdová
D60/2015 – Brožura obce Líbeznice o dostavbě nového pavilonu školy – Rondel
D61/2015 – Plakát na podzimně-zimní bazárek dětského oblečení 3.10.2015
D62/2015 – Leták informující o otevření Obchůdku na rúžku 18.9.2015
D63/2015 – Pozvánka do divadla Radka Brzobohatého na hru Vyhazovači 7.10.2015
D64/2015 – 2 plakáty na 1. Předbojský cup – prestižní rybářské závody 10. a 11.10.15
D65/2015 – Akční nabídka Pizzerie Na Hřišti na měsíc říjen 2015
D66/2015 – Úmrtní oznámení – Petr Beran
D67/2015 – Úmrtní oznámení – Mária Šprláková
D68/2015 – Nabídka kuřat z Farmičky Orlík
D69/2015 – Nabídka kuřat z Drůbežárny Hořešovice s.r.o.
D70/2015 – Nabídka slepiček od firmy Dráb, Červený Hrádek
D71/2015 – Plakát na oslavu 6. výročí Radia Dechovka - Svatovítská pouť v Kojeticích
D72/2015 – Úmrtní oznámení – Jiřina Doubková
D73/2015 – Úmrtní oznámení – Emílie Čemusová
D74/2015 – Plakátek na „Krátké cyklozávody v Dlouhé ulici“ 28.10.2015
D75/2015 – Akční nabídka Pizzerie Na Hřišti na měsíc listopad 2015
D76/2015 – Pozvánka do první „Středeční čajovny“ 4.11.2015
D77/2015 – Pozvánka na „Setkání sousedů nad Prahou“ v Yard Resortu 17.10.2015
D78/2015 – Plakát na filmové představení pro předbojské seniory 23.11.2015 – film
Život je život
D79/2015 – Informace ROPIDU o integraci Mělnicka a Neratovicka od 7.4.2015
D80/2015 – Závěrečný účet DSO „Region povodí Mratínského potoka z 7.4.2015
D81/2015 – Vzor pozvánky na vítání občánků 21.9.2015
D82/2015 – Vzor Pamětního listu z vítání občánků 21.9.2015
D83/2015 – Pamětní arch – vítání občánků 21.9.2015
D84/2015 – Pozvánka na Podvečerní předvánoční setkání dětí s rozsvěcením
Vánočního stromku 3.12.2015
D85/2015 – Plakát na Mikulášské setkání na plácku v ulici U Rybníčka 5.12.2015
D86/2015 – Plakát na posezení seniorů a příznivců knihovny s 3. Vánočním pečením
21.12.2015
D87/2015 – Plakát na 2. Večerní předsilvestrovský pochod obcí s hůlkami i bez nich
30.12.2015
D88/2015 – Švadlenka Míša - informační leták upozorňující na možnost úpravy a
opravy oděvů a možnost zakoupení sezónních dekorací
D89/2015 – Změna JŘ linky 368 k 13.12.2015
D90/2015 – Plakát na "Vánoční koncert pro přátele a sousedy" 23.12.2015 v Yardu
D91/2015 – Novoročenka PF 2016
D92/2015 – Úmrtní oznámení – Jiří Řezáč
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D93/2015 – Obecně záv.vyhláška obce Předboj č. 1/2015 o popl.za komunální odpad
D94/2015 – Změna JŘ linky 418 k 13.12.2015
D95/2015 – Informace Středočeských vodáren o kvalitě dodávané pitné vody v r. 2015
D96/2015 – Foto žáků ZŠ Líbeznice s čestným uznáním za účast ve výtvarné soutěži

Výstřižky:
V1/2015 – Metro/26.11.2015 – Vila domy Yard Resort v Předboji získaly prestižní
ocenění

CD/DVD:
CD1/2015 – Text kroniky 2015 ve formátu PDF
CD2/2015 – Fotografie, které jsou v tištěné podobě uloženy v samostatném albu
CD3/2015 – (DVD) Všechny ostatní fotografie z průběhu r. 2015
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Rejstřík
A
Akce Sokola Předboj
Akce restaurace U Svobodů
Akce restaurace Na Hřišti
Aktivity na statku (Yard Resort)

51
33
34
54

B
Bazárek dětského oblečení
Bezpečnostní akce pro děti
Bioodpad

19, 22
22
13

C
Ceny jízdného PID

69

Č
Činnost obecního úřadu
Činnost obecní policie
Členové obecního zastupitelstva

8
48
6

D
Děti narozené v r. 2015
Dětský den v Yard Resortu
Divadlo
Domácí zvířectvo
Doprava
Dopravní akce pro děti

42
55
61
40
67
22

F
Fotbal

51

H
Hřbitovy

27

K
Kadeřnictví
Kanalizace
Kavárna – Yard Resort
Knihovna
Kominické firmy
Komunální odpad
Kontaktní údaje OÚ
Kontejnery na tříděný odpad
Kontejner velkoobjemový odpad
Kontejner na nebezpečný odpad
Kostel
Kultura

26
14
35
58
26
15
5
16
16
16
27
58

L
Lékárny

66

76
Lékaři
Likvidace odpadů

65
14

M
MAS Nad Prahou
Masáže
Mateřská škola Předboj
Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Myslivost

58
26
62
16
41

N
Narozené děti v r. 2015
Nová výstavba

42
29

O
Obec pověřená
Obec s rozšířenou působností
Obecní knihovna
Obecní policie
Obecní zastupitelstvo
Obchody
Obyvatelstvo
Očkování psů a koček
Odpady

5
5
58
48
6
30
42
40
14

P
Pálení čarodějnic
Pedikura
Plnění rozpočtu 2015
Počasí
Počet obyvatel
Podnikání v obci
Pohostinská zařízení
Pohřebnictví
Poplatky za kanalizaci
Poplatky za psa
Pošta a telefon
Potraviny Předboj
Požární ochrana
Prodej kuřat
Prodej masa
Přehled událostí v obci
Přírodní poměry

34, 55
26
17
36
42
70
32
27
13
13
26
30
14
41
26
7
36

R
Restaurace Na Hřišti
Restaurace U Svobodů
Restaurace Ke Tvrzi
Rostlinstvo
Rozpočet obce na r.2015 schválený
Rozpočet obce na r.2015 plnění
Rozvoz masa
Rybářský spolek

33
32
34
40
17
17
26
53
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S
Sestava fotbalového týmu
Schválený rozpočet na r.2015
Služby
Sokol Předboj
Spolky
Svoz komunálního odpadu

51
17
26
51
51
15

Š
Školství
Školy mateřské
Školy základní
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62, 63
63

T
Trestná činnost
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U
Události ve světě
Události v Česku
Události v obci
Úřední hodiny OÚ

3
3
7
5

V
Veřejná zasedání zastupitelstva obce
Vítání občánků
Vodné
Vodovod
Všeobecné údaje o obci
Vybavenost obce
Výsledky třídění odpadu
Vzhled obce

13
43
14
14
5
14
16
28

Y
Yard Resort – aktivity na statku

54

Z
Zájezdy za kulturou
Základní školy
Zaměstnanci OÚ
Zasedání zastupitelstva obce
Z činnosti OÚ
Zdravotnictví
Zdravotní ordinace v Předboji
Zdravotní středisko v Líbeznicích
Zemědělství
Zemřelí občané v r. 2015
Zimní údržba komunikací
Změny jízdních řádů linek PID
Zvířectvo

61
63
6
13
8
65
65
65
41
43
69
68
40

Ž
Životní jubilea

43
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Koše na psí exkrementy
Výsledky třídění odpadu
Schválený rozpočet
Plnění rozpočtu
Různé
Pošta a telefon
Služby
Příslušnost ke kostelu
Pohřebnictví
Vzhled obce
Památky
Nová výstavba
Obchody
Pohostinská zařízení
Přírodní poměry
Počasí v roce 2015
Rostlinstvo
Stromy
Zvířectvo
Domácí zvířectvo
Myslivost
Zemědělství
Obyvatelstvo
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Yard Resort – aktivity na statku
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