KRONIKA
obce Předboj

Díl IX.
r. 2016

..............................

Jitka Paděrová
kronikářka

….........................
Pavla Příšovská
starostka

Tato kniha obsahuje 89 stran, slovy: osmdesátdevět stran

2

Charakteristika roku


14.5. jsme vzpomenuli 700. výročí narození Karla IV., na jehoţ počest probíhaly
oslavy, do kterých se zapojily české kulturní akademické i vědecké instituce.



Uplynulo 100 let od úmrtí císaře Františka Josefa I. (+21.11.1916)



V České republice se slavil poprvé nový státní svátek Velký pátek. O tom, ţe
velikonoční Velký pátek bude napříště dnem volna, rozhodl Senát na sklonku
roku 2015 těsnou nadpoloviční většinou hlasů.



V souladu se zákonem č. 201/2012 bylo nutné provést nejpozději do 31.
prosince 2016 první revizi kotlů na pevná paliva, přičemţ cit. zákon stanoví
provádění této kontroly jednou za dva roky osobou, která byla proškolena
výrobcem kotle a má od něj udělené oprávnění k instalaci, provozu a údrţbě
kotle.



Česká pošta zvýšila od 1.5.2016 ceny některých svých sluţeb. Mj. se zvýšilo
poštovné z 13,- na 16,- Kč za obyčejné psaní a z 34,- na 38,- Kč za doporučené
psaní. Zvýšení cen zdůvodnila Česká pošta nutností pokrýt náklady spojené s
poskytováním sluţeb.



V době od 5.8. do 21.8.2016 se konaly v brazilském Rio de Janeiru XXXI. letní
olympijské hry. Zúčastnilo se jich 11.239 sportovců z 207 zemí. Česká republika
získala celkem 10 medailí: 1 zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových.



V USA došlo k výměně prezidentů. 9.11. byl zvolen novým americkým
prezidentem miliardář Donald Trump, který porazil ve volbách Hillary
Clintonovou.



Pokračovala uprchlická krize a do Evropy proudilo stále velké mnoţství
migrantů. Česká republika odolávala tlaku ze strany Evropské komise, která se
snaţila uplatnit přerozdělení migrantů do všech členských států unie podle kvót.



Vědci potvrdili rok 2016 jako nejteplejší v historii od začátku měření teploty.
Nebývale teplé bylo obzvláště září s vysokými teplotami srovnatelnými
s černomořskými letovisky na jihu Evropy.
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Základní údaje o obci
Oficiální název:

Obec Předboj, okres Praha-východ, kraj Středočeský

Důvod a způsob zaloţení
Obec Předboj vznikla nabytím účinnosti zákona o obcích v původním znění a od
1.7.1973 existuje jako samostatný subjekt činný bez omezení s činností všeobecné
veřejné správy. Obec má vlastní majetek a vlastní příjmy, s kterými samostatně
hospodaří. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost
vyplývající z těchto vztahů.
Předboj je obec I. stupně se samostatnou působností - počet zastupitelů 7.
Obec s rozšířenou působností (obec III. stupně): Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřená obec (obec II. stupně)
Odolena Voda
Matriční úřad a stavební úřad
Líbeznice
První písemná zmínka o obci

6.4.1253 - král Václav I. věnoval ves špitálu
kláštera sv. Františka řádu křiţovníků
s červenou hvězdou.
(Původní pergamen o rozměrech 48,5 x 61 cm v latinském jazyce dokládající existenci
obce Předboj k datu 6.4.1253 je uložen v Národním archivu Praha.)
Výsledky prvního sčítání lidu v r 1869:
Počet obyvatel k 31.12.2016:

320 obyvatel, 39 domů a stavení
969 obyvatel, poslední přidělené čp. 398

Katastrální výměra pozemků v obci k 31.12.2016 – 407,05 ha
Nadmořská výška – 213 m n. m.
Nejvyšší bod v obci – „Na Bezdězi“
Druhy pozemků (ha):
Zemědělská půda

342,95

Z toho:
Orná půda
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost

294,81
10,83
2,95
34,36

Nezemědělská půda

64,10

Z toho:
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

11,27
5,39
12,33
35,11
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Rybníky a potoky
Rybník Velký

vznikl údajně kolem r. 1800 jako účelová stavba pro chov ryb.
Výměra: 37883 m2 (3,78 ha)
Vlastník: obec Předboj
Od r. 2006 je rybník v nájmu Rybářského spolku
Předboj.
Rybníkem protéká Kojetický potok, který pramení v Panenských
Břeţanech, protéká i dalšími rybníky v obci a ústí do Labe
v Neratovicích.

Rybník Praţský

je dalším rybníkem, kterým protéká Kojetický potok.
Výměra: 968 m2.
Vlastník: YARD, a.s.

Rybník Parkáň
Rybník Na Valech

Rybník Malý

Rybník Velký

je jedním z rybníků, které chránily, dnes jiţ zaniklou, tvrz.
je druhým z rybníků, které slouţily jako ochrana tvrze.
Celková výměra obou rybníků je 3823 m2.
Vlastník obou rybníků: YARD, a.s.
je posledním z rybníků, kterými protéká Kojetický potok.
Výměra: udávaná výměra je 832 m2, v šedesátých letech 20. stol.
byl však rybník z větší části zavezen.
Vlastník: obec Předboj
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Památky v obci (dle stáří):
Zaniklá tvrz
Tvrz je od r. 1958 zapsána jako kulturní památka č. 46191/2-4143.
Poslední zbytky tvrze byly však zničeny při rekonstrukci budov bývalého popluţního
dvora v r. 1996.

Zvonička
Pochází asi z poloviny 18. století a byla postavena zřejmě na základě ohňového patentu
Marie Terezie z r. 1751, který nařizoval obcím mj. stavět zvoničky a oznamovat
zvoněním poţár. Zvonička je t.č. bez zvonu. Poslední, v pořadí třetí, zvon byl odcizen
v r. 2015.

Kaplička
Je výklenková, a podle letopočtu uvedeného na kříţku kapličky, pochází z r. 1809.

Kříţek
Podle záznamů z nedávno objevené staré kroniky byl postaven v r. 1864.

Husova mohyla
Byla zbudována v r. 1915 u příleţitosti 500. výročí upálení
Jana Husa.
Koncem r. 2015 byl odcizen relief s portrétem Jana Husa. Štítek s letopočty odolal
zlodějům, byl však uvolněn. Byl proto dodatečně odstraněn a uschován na obecním
úřadě.

Pomník obětem 2. světové války
Byl umístěn v parku v r. 1945, krátce po skončení 2. sv. války k uctění památky
předbojských občanů Václava Urbana, umučeného v Mauthausenu v r. 1942 a Karla
Chlady, popraveného v Dráţďanech v r. 1944.
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Obecní úřad
Adresa:

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

Kontaktní údaje:
Telefon a fax:
E-mail:






315 682 901
podatelna@predboj.cz

Pavla Příšovská
Mgr. Radek Soběslavský
Ivana Stejskalová
Michaela Langová
Jana Šandarová

Úřední hodiny:

starosta@predboj.cz
sob@predboj.cz
uctarna@predboj.cz
podatelna@predboj.cz
knihovna.predboj@seznam.cz

Po 8-12 hod. 17-19 hod.
St 8-12 hod. 17-19 hod.

Obecní zastupitelstvo zvolené ve volbách v r. 2014:
Pavla Příšovská
Mgr. Radek Soběslavský
Petr Josef
Jaroslav Vrábel
Ing. Jan Pavelka
Robert Vignát-Mimochodský
Tomáš Svoboda

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

Zastupitelé ZO, zleva: Robert Vignát-Mimochodský, Jaroslav Vrábel, Pavla Příšovská,
Mgr. Radek Soběslavský, Petr Josef, Tomáš Svoboda, Ing. Jan Pavelka
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K 31.12.2015 rezignovala na funkci zastupitelky obce Předboj ze zdravotních důvodů
paní Martina Peťurová. Ke stejnému dni se paní Martina Peťurová vzdala rovněţ funkce
členky kontrolního a finančního výboru a předsedkyně finančního výboru.
V zastupitelstvu ji od 1.1.2016 nahradil pan Petr Josef, který byl na příslušné
kandidátní listině prvním zvoleným náhradníkem v pořadí.
Nový zastupitel Petr Josef sloţil slib zastupitele na veřejném zasedání zastupitelstva
obce 11.1.2016 a podepsal zákonem předepsaný text. Na návrh zastupitelstva převzal
pan Petr Josef zároveň členství v kontrolním a finančním výboru, kde byl zároveň
zvolen také předsedou.

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 údrţbář obecního majetku, strojník
vodohospodářských zařízení
strojník vodohospodářských zařízení

Obec vyuţívala v r. 2016, tak jako v minulých letech, pro zaměstnanecké pozice také
dotační program Úřadu práce – veřejně prospěšné práce, a sice:
Irena Veverková
pomocník, uklízeč VPP

Budova obecního úřadu po rekonstrukci, obchod, parkoviště a nová parková úprava
záhonu
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Bývalá poţární zbrojnice – v současnosti zázemí technických sluţeb obce Předboj

Schválený rozpočet obce na rok 2016
Příjmy : daňové příjmy
8,698.570,- Kč
nedaňové příjmy
1,656.740,- Kč
kapitálové příjmy
2,023.000,- Kč
konsolidované příjmy celkem 12,378,310,- Kč
Výdaje: výdaje běţné
výdaje investiční
dlouhodobé financování (úvěr)
výdaje celkem
Příl. D1/2016 – rozpočet obce na r. 2016

8,236.885,- Kč
3,370.000,- Kč
679.260,- Kč
12,286.150,- Kč
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Plnění rozpočtu obce v roce 2016
Příjmy:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

Schválený rozpočet
8,692.570,00
1,662.740,00
2,023.000,00
0,00
12,378.310,00

Plnění
10,818,280,00
1,769.140,00
2,628.500,00
726.930,00
15,942.850,00

Výdaje:
Běţné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

8,236.890,00
3,370.000,00
11,606.890,00

9,057.630,00
2,269,740,00
11,327.360,00

771.420,00
-771.420,00
-771.420,00

4,615.480,00
-4,615.480,00
-4,615.480,00

Saldo příjmy-výdaje
Prostředky z minulých let
Financování celkem

Vysvětlení k jednotlivým poloţkám plnění rozpočtu viz příloha č. D2/2016 (Závěrečný
účet obce Předboj za rok 2016).

Veřejná zasedání zastupitelstva obce
V roce 2016 se konalo celkem 7 veřejných zasedání zastupitelstva obce.
Zasedání Datum konání Příloha č.
ZO č.

Účast
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11. 1. 2016

D3/2016

7 zastupitelů, 3 občané

10

16. 3. 2016

D4/2016

7 zastupitelů, 1 občan

11

26. 4. 2016

D5/2016

5 zastupitelů, 2 občané

12

6. 6. 2016

D6/2016

5 zastupitelů, 4 občané

13

10. 8. 2016

D7/2016

5 zastupitelů, 1 občan

14

26.9.2016

D8/2016

7 zastupitelů, 4 občané

15

12.12.2016

D9/2016

7 zastupitelů, 4 občané

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 uloţeny na OÚ.
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Přehled hlavních událostí v obci v roce 2016
Datum

Název akce

Str.

Příl.č.

6.1.

Středeční čajovna – povídání o rýmovníku a angínovníku

25,60

15

11.1.

Veřejné zasedání ZO – č. 9

9

3

10.2.

Únorová čajovna – irisdiagnostika

25,61

17,18

2.3.

Březnová čajovna – nové knihy v knihovně, kronika

25,61

20

6.3.

Vodnické vítání jara v Yard Resortu

25,58

21

16.3.

Veřejné zasedání ZO – č. 10

9

4

21.3.

Setkání seniorů v kavárně Yard Resortu– film „Domácí péče“

26

22

23.3.

7. podvečerní „velikonoční“ setkání dětí v zas.místnosti OÚ

26,62

23

25.3.

Velikonoční mašlovačka U Rybníčka

26

35

2.4.

Bazárek dětského oblečení v Yard Resortu

26

27

4.4.

Vítání občánků v kavárně Yard Resortu

47

28-30

10.4.

Divadélko pro děti v Yard Resortu – autorské čtení

26,58

32

11.4.

Dubnová čajovna – muzikoterapie

26,62

34

18.4.

Otevření dětského hřiště na Západní Stráni

12

37

26.4.

Veřejné zasedání ZO – č. 11

9

5

27.4.

Zájezd do Divadla na Fidlovačce na hru „Dohazovačka“

68

36

30.4.

Pálení čarodějnic na hřišti

27

43

4.5.

Květnová čajovna s novými knihami v obecní knihovně

27,63

45

7.5.

Zahájení rybářské sezony a rybářské závody

27,56

42

8.5.

9. Předbojský blešák na víceúčelovém hřišti

27

44

14.5.

Krátký duatlon v Dlouhé ulici – dětské závody

27

46

27.5.

Zahájení provozu rest. U Svobodů s novým nájemcem

36

92

29.5.

Švýcarský dětský den v Yard Resortu

28,58

51

5.6.

Dětský den pořádaný obecním úřadem na fotbalovém hřišti

13,28 54,55

6.6.

Dětská dopravní akce v ulici Na Vršku

28

56

6.6.

Veřejné zasedání ZO – č. 12

9

6

8.6.

Červnová čajovna s vyprávěním o Peru

29,63

47

11.6.

7.narozeniny Radia Dechovka - kojetické fotbalové hřiště

68

57

25.6.

Turnaj v malé kopané – II. ročník memoriálu Fr. Čiháka

55

58

25.-26.6.

Předboj Cup – rybářský kaprařský závod

56

73

11
11.7.

Červencová čajovna

10.8.

Veřejné zasedání ZO – č. 13

5.9.

2. Předbojské štrúdlování + zářijová čajovna

10.9.

Sportovní den pro děti i dospělé na hřišti k 90. výročí Sokola

55

68

10.9.

Den otevřených dveří ve škole v Líbeznicích – 60. výročí

71

80

12.9.

Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic

29

71

26.9.

Veřejné zasedání ZO – č. 14

9

8

28.9.

Krátký duatlon v Dlouhé ulici pro děti od 2 do 15 let

29

84

5.10.

Říjnová čajovna – vyprávění o ţelvách

30,65

85

7.-8.10.

Volby do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR

23

87,91

14.-15.10. 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

29,64

59

9

7

29,64 69,70

24

15.10.

Bazárek dětského oblečení v Yard Resortu

30

86

26.10.

Zájezd do Divadla na Fidlovačce – hra „Aţ naprší a uschne“

68

82

2.11.

Listopadová čajovna – nové knihy z výměnného fondu

30,65

93

6.11.

Zahájení provozu nově upraveného víceúčelového hřiště

7.11.

Vítání občánků v kavárně Yard Resortu

9.11.

Kino pro děti v zasedací místnosti OÚ

30

10.11.

Martinská lampionová slavnost – akce školky

30

28.11.

Film pro seniory v Yard Resortu „Jak se zbavit nevěsty“

30

98

1.12.

Podvečerní setkání dětí, tvoření ozdob a rozsvícení stromku

30,65

101

5.12.

Mikulášské setkání U Rybníčka

31

102

7.12.

Návštěva dětí z MŠ v knihovně

66

12.12.

Veřejné zasedání ZO – č. 15

99

19.12.

Prosincová čajovna – 4. Předbojské pečení

23.12

Vánoční divadlo pro děti v Yard Resortu

68

108

30.12.

Předsilvestrovský pochod obcí s hůlkami i bez

32

107

14
30,49 95,96
99

9

31,66 104,105

Z činnosti obecního úřadu:
11.1. konalo se veřejné zasedání zastupitelstva obce a mj. byla podána informace o
odchodu paní Martiny Peťurové z funkce zastupitelky obce k 31.12.2015. Více
viz „Obecní úřad“, str. 7.
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16.3. na veřejném zasedání ZO byla podána informace o tom, ţe obec obdrţela ţádost
dvou místních občanů o projednání moţnosti vybudovat na rybníku Velký molo
za jejich finančního přispění. Zastupitelstvo obce vzalo nabídku těchto občanů
na vědomí, avšak vzhledem k současným problémům s kvalitou vody v rybníku
a plánovanou opravou místní komunikace, která vede po hrázi rybníka a mohla
by být spojena s opravou hráze odsunulo tuto problematiku na pozdější dobu.
V tom smyslu bylo vydáno i usnesení.
Další informace na tomto zasedání byla o plánovaném prodeji obecního
stavebního pozemku v lokalitě Pod Kapličkou. Občané byli jiţ informováni na
webových stránkách obce o záměru prodat tuto parcelu, která se skládá
ze dvou pozemků č. 63/19 a 63/50 v celkové výměře 974 m2 za cenu 1800,- Kč
za 1 m2 plus 21 % DPH. V zákonné lhůtě se nepřihlásil ţádný zájemce, avšak
zájem obce prodat tuto parcelu trvá, neboť případná transakce by měla pro obec
kladný ekonomický dopad - min. cena pozemku je 2,121.372,- Kč.
Pro prodej pozemku se vyjádřilo hlasováním 6 zastupitelů, 1 byl proti.
18.4. bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště na Západní Stráni.
Realizace projektu začala na sklonku roku 2015. Financování tohoto projektu
pokryla z větší části dotace od ministerstva pro místní rozvoj.
Skutečné náklady na realizaci projektu zhotovitele,
firmy TR Antoš s.r.o. z Trutnova
Dotace od ministerstva pro místní rozvoj
Částka z vlastních zdrojů

558.576,- Kč
391.003,- Kč
167.573,- Kč

Aby byl prostor dětského hřiště na velkém volném prostranství dostatečně
vymezen, bylo dodatečně vytvořeno oplocení ze zeleně, tedy ze stromů a keřů.
Zeleň včetně výsadby byla pořízena za 59.868,- Kč. Téměř celá tato částka byla
pokryta z příspěvků, které obec obdrţela formou daru. Společnost WEMAC
s.r.o. poskytla účelový dar 50.000,- Kč a 5.020,- Kč obdrţela obec od
pořadatelky loňského vánočního koncertu v Yard Resortu a místní občanky,
paní Gabriely Uxové, která věnovala obci výtěţek z dobrovolného vstupného z
tohoto koncertu.
Příl. D37/2016 – oznámení o zahájení provozu dětského hřiště
Začátkem května:
 byla před vchodem do obecního úřadu umístěna ţulová podesta s otvory pro
umístění vlajek a prvně byla pouţita při příleţitosti státního svátku 8.5.
 byla instalována nová vrata do areálu MŠ Předboj
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Podesta na vlajky před obecním úřadem 8.5.2016

5.6.

OÚ uspořádal dětský den na fotbalovém hřišti.
Den plný soutěţí začal ve 14.00 hod. Děti mohly ověřit své schopnosti v různých
disciplínách a za splnění úkolů dostávaly drobné odměny a razítko na kartičku.
Děti, které absolvovaly všechny soutěţe, dostaly na závěr diplom.
Celé odpoledne byl dětem k dispozici zdarma skákací hrad a na závěr, kolem
17. hodiny přijeli hasiči s pěnou, ve které se mohly děti vydovádět.
Odpoledne se velmi vydařilo a velkou zásluhu na tom mělo i krásné slunečné
počasí.
Příl. D54/2016 – plakát
D55/2016 – diplom za splnění disciplín
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Dětský den na hřišti 5.6.2016

12.9. začaly stavební práce na asfaltovém kurtu vedle fotbalového hřiště. Na tuto
akci byla, po několika opakovaných pokusech, přiznána obci dotace z Programu
Středočeského kraje SFROM. Byl poloţen nový polyuretanový povrch,
doplněno osvětlení kurtu a přidány fotbalové branky.
Celková hodnota díla činila
Dotace z Programu Středočeského kraje SFROM
Částka z vlastních zdrojů

1,087.620,- Kč
500.000,- Kč
587.620,- Kč

Provoz fotbalového hřiště ani provoz restaurace Na Hřišti nebyly po dobu
rekonstrukce přerušeny.
V září bylo zakoupeno 10 ks stolů a lavic, tzv. pivních setů, pro pouţití při různých
akcích, zejména na hřišti.
6.11. konalo se oficiální zahájení provozu víceúčelového hřiště po rekonstrukci. Po
krátkém úvodním slovu starostky Pavly Příšovské si mohly děti formou soutěţe
vyzkoušet kopání míče na branku, házení míče do basketbalového koše apod. K
témuţ byli vyzváni i přítomní rodiče a část se do soutěţí zapojila.
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Zahájení provozu multifunkčního hřiště po rekonstrukci

6.11.2016

9.11. byla zveřejněna veřejná výzva obce Předboj na dvě pracovní místa:
1. provozář a údrţbář obecního majetku (uvolněné pracovní místo)
2. referent všeobecné správy (nově zřizované místo)
Nástup 1.1.2017 nebo dle dohody.
15.12. byla vydána Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 1/2016 územního
opatření o stavební uzávěře, kterou se v obci zakazuje stavební činnost a veškeré
rozhodování v území týkající se staveb rodinných domů, zejména dělení
pozemků. Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti 30.12.2016. Více viz
kap. Vzhled obce/Nová výstavba – str. 35
Příl: D97/2016 – Opatření obecné povahy č. 1/2016

Stojí také za zmínku
Přes katastrální území obce Předboj a řady dalších obcí je vedeno zdvojení linky VVN
Výškov - Čechy Střed (V 410/419) a v okolí obce se objevily velké stoţáry. Práce na
výstavbě vedení začaly v r. 2015 a byly dokončeny v r. 2016. Tato velká investice do
elektrizační soustavy má zajistit především bezpečnost dodávek a komfort, na který je
veřejnost zvyklá. Stoţáry VN je moţno vidět na polích za rybníkem Velký.
V r. 2016 byly stoţáry natřeny zelenou barvou.
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Poplatky v r. 2016
Svoz komunálního odpadu:
Sběrná nádoba o objemu 120 l – 1x za týden …… 1470,- Kč
Sběrná nádoba o objemu 120 l – 1x za 14 dní …… 740,- Kč
Sběrná nádoba o objemu 80 l – 1x za týden …..... 1080,- Kč
Sběrná nádoba o objemu 80 l je určena pro osamělé osoby, jejichţ 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 vyváţeny
popelnice bez nových nalepených známek.
Novinkou bylo přejmenování svozové společnosti – viz níţe.
Bioodpad: Nádoba 120 l – 400,- Kč/svozové období
Nádoba 240 l – 650,- Kč/svozové období
Poplatky za psa:

Kč 200,-/rok za kaţdého psa

Platba za likvidaci odpadních vod:

Vodné:

40,- Kč/m3 vč. DPH
Částka se stanovuje kaţdoročně podle
skutečných nákladů čistírny odpadních vod.

Kč/m3 46,30 bez DPH
Kč/m3 53,24 vč. 15 % DPH
Cena vodného zůstala stejná jako v r. 2015.
Příl. D14/2016 – informace Středočeských vodáren o ceně vodného.

Poţární ochrana: V platnosti je smlouva s městem Neratovice, resp. s Jednotkou
dobrovolných hasičů města Neratovice. Náklady obce na poţární
ochranu činí ročně 20.000,- Kč.
Příl. D13/2016 – poplatky pro r. 2016

Vybavenost obce
Vodovod
Vlastník vodovodního řadu v obci: Vodárny Kladno-Mělník a.s. (VKM).
Provozovatel vodovodu:
Středočeské vodárny Kladno–Mělník a.s.
Voda do obce Předboj je dodávána ze skupinového vodovodu KSKM (vodovody
Kladno-Slaný-Kralupy-Mělník) Mělnická Vrutice, kde se nacházejí vysoce kvalitní
podzemní zdroje.
Tvrdost vody:
3,6 mmol/l
Zdroj: Středočeské vodárny – www.svas.cz
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Kanalizace
Vlastník ČOV a tlakové splaškové kanalizace:
obec Předboj
Provozovatel kanalizace a ČOV:
obec Předboj.
V červenci r. 2015 byla dokončena rekonstrukce a intenzifikace ČOV ze stávajících 750
EO na 1600 EO a ČOV byla uvedena do zkušebního provozu.
Na začátku srpna 2016 byla v rámci kolaudace uskutečněna závěrečná kontrolní
prohlídka rekonstruované ČOV odborem ţivotního prostředí MěÚ Brandýs n/L – Stará
Boleslav.
26.8. byl vydán odborem ţivotního prostřední MěÚ Brandýs n/L – Stará Boleslav
kolaudační souhlas s uţíváním vodního díla (ČOV).

ČOV po rekonstrukci

15.10.2016

Likvidace odpadů
Likvidaci veškerého odpadu v obci zajišťovala v r. 2016 společnost .A.S.A., s.r.o.
Od 1. února 2016 došlo u 14 společností A.S.A. v ČR ke změně obchodního názvu.
Všechny tyto společnosti se od té doby prezentují novým logem FCC Environment.
Ostatní údaje společnosti zůstaly beze změny. Změna obchodního názvu společnosti
neměla vliv ani na práva a závazky, které měla společnost vůči svým obchodním
partnerům před změnou obchodního názvu.
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Komunální odpad
Po zaplacení poplatku za popelnice obdrţeli občané nové velké nálepky na popelnice s
novým názvem společnosti FCC Environment na příštích 6 let a k tomu malou nálepku
pro r. 2016.
Příl. D16/2016 – vzor velké nálepky na popelnici
Barvy nálepek udávající četnost vyváţení
Modrá barva – svoz 1x týdně
Zelená barva – svoz 1x za 14 dní
Počet nádob na komunální odpad v r. 2016:
120 l
1x týdně
264
120 l
1x za 14 dní
108
80 l
1x týdně
12
240 l
1x týdně
0
1100 l
1x týdně
1
Svozový den:

úterý, v případě zaplaceného svozu 1x za 14 dní je
svoz kaţdé sudé úterý

Bioodpad
svoz 1x za 14 dní, kaţdý druhý čtvrtek
svozové období: březen – listopad
Počet nádob na bioodpad v r. 2016:
Nádoba 240 l
133
Nádoba 120 l
43

Kontejnery na tříděný odpad
Stanoviště kontejnerů jsou na 5 místech v obci, v ulicích:
Pod Hřištěm
Ke Tvrzi
Zvonková
Východní Stráň
Čenkovská

2x plast, 2x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x nápojové
kartony, 1x starý textil
2x plast, 2x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x nápojové
kartony, 1x starý textil
2x plast, 1x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo,
1x nápojové kartony
2x plast, 1x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x nápojové
kartony
2x plast, 2x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo,
1x nápojové kartony

Na jednotlivých stanovištích bylo jiţ v loňském roce odebráno po jednom kontejneru na
plast a papír, jelikoţ jsou tyto kontejnery nově vyváţeny 2x týdně, místo 1x týdně.
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Termíny svozu tříděného odpadu
Papír:
2x týdně – úterý a pátek
Plasty:
2x týdně – pondělí a čtvrtek
Sklo:
vyváţení na objednání po naplnění
Tetrapack: vyváţení na objednání po naplnění

Velkoobjemový kontejner
byl přistaven celkem 4x. Vţdy v pátek a sobotu. V pátek v dopoledních hodinách byl
kontejner přistaven do ulice Na Vršku a po naplnění odpoledne odvezen. V sobotu byl v
dopoledních hodinách opět přistaven prázdný a po naplnění kolem 12. hodiny odvezen.
Termíny přistavení:
8.1. - 9.1.
15.4. - 16.4.
17.6. - 18.6.
9.9. - 10.9.

Velkoobjemový kontejner v ulici Na Vršku

9.9.2016

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Termíny příjezdu aut sběrové firmy na místo sběru odpadu v ul. Na Vršku:
16.4.
11.30 – 12.00 hod.
10.9.
10.30 – 11.15 hod.
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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. 2016 hlášeno celkem 190 psů.

Výsledky třídění odpadu
Obec Předboj je zapojena do projektu Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“.
V říjnu 2016 bylo do tohoto projektu zapojeno celkem 1.137 obcí Středočeského kraje a
v kraji bylo v té době rozmístěno celkem 36.327 kontejnerů na tříděný odpad.
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 aţ 3. čtvrtletí dalšího roku.
Obec Předboj se v období 4. čtvrtletí 2015 aţ 3. čtvrtletí 2016 umístila takto:
4. čtvrtletí 2015
1. čtvrtletí 2016
2. čtvrtletí 2016
3. čtvrtletí 2016
Celk. pořadí 2016

121. místo
24. místo
33. místo
45. místo
41. místo

53,29 bodů
75,39 bodů
82,29 bodů
81,21 bodů
292,18 bodů

Osvědčení o úspoře emisí
Za třídění odpadu v r. 2015 a za přispění ke zlepšení ţivotního prostředí obdrţela obec
Předboj od společnosti EKO-KOM, a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“, vystavené
25.5.2016, identifikační č. 00240630.
Úspora, kterou obec v r. 2015 dosáhla, představuje:
Emise CO2 ekv. : 58,553 t
Úspora energie:
1,436.075 MJ
Příl.: D79/2016 – „Osvědčení o úspoře emisí“ v r. 2015

Pošta a telefon
Adresa pošty příslušné pro obec Předboj:
Otvírací doba v r. 2016
Po
08:00 - 11:00
Út
08:00 - 11:00
St
08:00 - 11:00
Čt
08:00 - 11:00
Pá
08:00 - 11:00

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

Lipová 75, Kojetice u Prahy.
PSČ 250 72
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Česká pošta zajišťuje:




Rozvoz předplaceného denního tisku
Rozvoz časopisů a poštovních zásilek
Rozvoz balíků

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.

Telefonní budka společnosti O2 a poštovní schránka České pošty

6.6.2016
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Budova kojetické pošty

2.2.2016

Od 1.5.2016 došlo ke změnám cen vybraných sluţeb České pošty.
Např. základní cena za obyčejné psaní vzrostla z 13,- na 16,- Kč. Za doporučené psaní z
34,- na 38,- Kč.
Příl. D41/2016 – úryvek ze Souhrnného přehledu změn Poštovních podmínek České
pošty k 1.5.2016 (2 strany)
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Volby
V roce 2016 se konaly volby do zastupitelstev krajů a současně probíhaly i volby do
Senátu Parlamentu ČR.
Termín voleb:
 pátek 7.10.2016 od 14.00 do 22.00 hod.
 Sobota 8.10.2016 od 8.00 do 14.00 hod.
Místem konání voleb byla volební místnost v prostorách zasedací místnosti obecního
úřadu.
Sloţení volební komise:
Předsedkyně:
Michaela Langová
Členové komise:
Magdaléna Čermáková
Marie Bíbrová
Petra Koníčková
Kateřina Kovačová
Zapisovatelka:
Ivana Stejskalová
Počet zapsaných voličů v obci s právem volit:
Počet zúčastněných voličů:
Počet platných hlasů:
Volební účast:

623
226
221
36,28 %

A/ Výsledky voleb do zastupitelstev krajů
Výsledky voleb v obci:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.-9.
10.-11.

Název strany
ODS
ANO 2011
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
TOP 09
ČSSD
Svobodní a Soukromníci
Česká pirátská strana
SPD
KSČM
Romská demokratická strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
KDU-ČSL

Počet hlasů
73
49
31
21
17
12
9
3
3
1
1
1

%
33,0
22,1
14,0
9,5
7,6
5,4
4,0
1,3
1,3
0,4
0,4
0,4

24

Celostátní výsledky:
1. ANO
2. ČSSD
3. KSČM
Volební účast

21,05 %
15,25 %
10,55 %
34,57 %

Výsledky ve Středočeském kraji:
1. ANO
2. STAN
3. ČSSD
Volební účast

20,76 %
18,43 %
13,75 %
34,76 %

B/ Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR
 1. kolo – 7. a 8.10.2016
Výsledky v obci:
1. Ing. Veronika Vrecionová - ODS
2. Petr Holeček – STAN
3. MUDr. Igor Karen – ANO 2011
Další pořadí viz příl. D91/2016

51 hlasů
50 hlasů
49 hlasů

25,0 %
24,5 %
24,0 %

Výsledky celého obvodu 28 – Mělník, ke kterému obec Předboj patří:
Petr Holeček – STAN
Ing. Veronika Vrecionová – ODS
MUDr. Igor Karen – ANO 2011

23,26 %
21,33 %
17,80 %

 2. kolo – 14. a 15.10.2016
Sloţení volební komise bylo stejné jako v 1. kole.
Do 2. kola voleb postoupili 2 kandidáti, kteří se v 1. kole umístili na prvních dvou
místech.
V obvodu 28 – Mělník to byli: Ing. Veronika Vrecionová (ODS)
Petr Holeček (STAN)

Výsledky hlasování v obci:
1. Petr Holeček
2. Ing. Veronika Vrecionová

67 hlasů (71,3 %)
27 hlasů (28,7 %)

Počet zapsaných voličů v obci s právem volit: 623
Počet zúčastněných voličů:
95
Počet platných hlasů:
94
Volební účast:
15,25 %
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Konečné výsledky celého obvodu 28 – Mělník:
1. Petr Holeček
63,64 %
2. Ing. Veronika Vrecionová 36,35 %
Volební účast ve 2. kole senátních voleb byla velice nízká.
Celková volební účast byla pouhých 15,38 %.

Různé akce:
6.1.

konala se „středeční lednová čajovna“ setkání občanů, které se od listopadu
loňského roku bude opakovat kaţdou první středu v měsíci v zasedací místnosti
OÚ pod záštitou obecního úřadu a obecní knihovny. Více viz „Obecní
knihovna“ str. 60.
Zúčastnilo se celkem 9 ţen.
Příl. D15/2016 – pozvánka

10.2.

konala se „únorová čajovna“ s přednáškou paní Moniky Roubkové
z Natur Apatyky v Kralupech n. Vlt. o přírodních přípravcích Natur Apatyky,
ale také o irisdiagnostice, kterou se Monika Roubková zabývá. Více viz
„Obecní knihovna“ str. 61.
Zúčastnilo se 14 ţen.
Příl. D17/2016 – pozvánka do čajovny
D18/2016 – pozvánka „Natur Apatyky“ k besedě o irisdiagnostice

2.3.

konala se „březnová čajovna“. Tentokrát bez hostů, ale s prohlídkou obecních
kronik a s vyhlášením nejlepších dospělých čtenářů knihovny v r. 2015. Více
viz „Obecní knihovna“ str. 61.
Sešlo se celkem 12 ţen a protoţe se blíţil 8. březen, bylo celé odpoledne pojato
také jako oslava MDŢ a kaţdá z přítomných ţen obdrţela na závěr růţičku
od obecního úřadu. Koláč k čaji přinesla paní Marie Suldovská.
Příl. D20/2016 – pozvánka

6.3.

v prostorách Yard Resortu se konalo „Vodnické vítání jara“. Jednalo se o akci
pro děti s tímto programem:
15.00 aţ 16.00 hod. - Divadlo Romaneto
16.00 aţ 16.20 hod. - Společné vodnické focení s Hromajzlíkem a Bublinkou
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16.20 aţ 17.00 hod. - Výtvarná dílna
Akci připravil spolek Dětem pro radost.
Příl. D21/2016 – plakát
21.3. v kavárně Yard Resortu se konalo setkání předbojských seniorů s promítáním
filmu „Domácí péče“. Vstupenka byla, jako obvykle, za 20,- Kč a zahrnovala
kromě promítání filmu také malé občerstvení: čaj nebo kávu a jablečný závin.
Bylo moţné přikoupit si další občerstvení.
Příl. D22/2016 – plakát
23.3. v zasedací místnosti OÚ se konalo 7. Podvečerní setkání dětí s vyhlášením
nejlepšího dětského čtenáře roku 2015. Více viz „Obecní knihovna“ str. 62.
Příl. D23/2016 – pozvánka
25.3.

na plácku v ulici U Rybníčka se konala od 17 do 20 hod. „Velikonoční
mašlovačka“ aneb Velkopáteční zkouška Velikonoc. Za podpory obecního
úřadu a Music Light Effect pořádal akci L. Cach a Zbyšek & Míša. Bohuţel
pršelo a tak přišla jen hrstka lidí. Děti si mohly vyzkoušet pletení pomlázek
a barvení vajíček. Zajištěno bylo i občerstvení.
Příl. D35/2016 - plakát

2.4.

v prostorách Yard Resortu, v Zumba baru, se konal 13. Jarně-letní bazárek
dětského oblečení v době od 15 do 17 hod. (pořadatelky Langová&Laube).
Příl. D27/2016 - plakát

4.4.

v kavárně Yard Resortu se konalo vítání občánků – více viz „Obyvatelstvo“
str. 47.
Příl. D28/2016 – vzor Pozvánky
D29/2016 – vzor Pamětního listu
D30/2016 – Pamětní arch

10.4. v prostorách Yard Resortu se konalo autorské čtení spisovatelky Ester Staré
z knihy „Chrochtík a Kvíkalka na cestě za blýskavým prasátkem. Po
skončení akce se konala výtvarná dílna navazující na příběh.
Připravil: spolek Dětem pro radost. Viz téţ „Yard Resort“ str. 58.
Příl. D32/2016 - plakát
11.4. v zasedací místnosti OÚ se konala „dubnová čajovna“, tentokrát výjimečně
v pondělí místo ve středu. Pozvání do čajovny přijala obyvatelka obce paní
Mgr. Markéta Gerlichová, PhD, která se v rámci svého zaměstnání jiţ léta
věnuje muzikoterapii. Více viz „Obecní knihovna“ str. 62.
Účast: 13 ţen
Příl. D34/2016 – pozvánka
18.4. na Západní Stráni bylo slavnostně otevřeno nové dětské hřiště . Výstavba hřiště
byla započata jiţ na sklonku r. 2015. Více viz „Z činnosti obecního úřadu“
str. 12.
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30.4. Pálení Čarodějnic na hřišti. Pořádala restaurace Na Hřišti.
Příl. D43/2016 – plakát
4.5.

v zasedací místnosti OÚ se konala „květnová čajovna“. Tentokrát s novými
knihami v obecní knihovně a povídáním o historii vaření čaje. Více viz
„Obecní knihovna“ str. 63.
Účast: 12 ţen
Příl. D45/2016 – pozvánka

7.5.

zahájení rybářské sezony spojené s rybářskými závody. Více viz „Rybářský
spolek“ str. 56.
Příl. D42/2016

8.5.

konal se 9. Předbojský blešák na víceúčelovém asfaltovém hřišti od 9.00 do
11.00 hod. Prodávaly se hlavně dětské věci. Oblečení i hračky. Bylo hezké
počasí, ale lidí přišlo poměrně málo.
Příl. D44/2016 – plakát

14.5. Obecní úřad Předboj uspořádal pro děti od 2 do 15 let „Krátký duatlon
v Dlouhé ulici“. Soutěţilo se v několika věkových kategoriích a pro vítěze byly
připraveny dárky. Bylo krásné počasí a celkem soutěţilo 30 dětí.
Příl. D46/2016 – plakát
25.5. v Praze se konalo slavnostní setkání dárců a obdarovaných z nadačního fondu
Livie a Václava Klausových, který podporuje významně mj. počítačové kurzy
pro seniory. Na toto setkání byli pozváni mj. i 4 vylosovaní účastníci těchto
kurzů. Mezi vylosovanými byla také paní Jiřina Donátová z Předboje, účastnice
počítačového kurzu „Senioři komunikují“, konaného v Předboji v září 2015.

Jiřina Donátová, Livie Klausová, Václav Klaus
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29.5. V Yard Resortu se konal „Švýcarský dětský den“. Více viz „ Yard Resort“
str. 58.
Příl. D51/2016 – plakát
5.6.

obecní úřad uspořádal pro děti „Dětský den“. Dětský den se konal na
fotbalovém hřišti a zúčastnilo se ho kolem 130 dětí. Kromě soutěţí byl dětem
celé odpoledne k dispozici zdarma skákací hrad a na závěr přijeli hasiči s pěnou.
Více viz „Z činnosti obecního úřadu“ str.13.
Příl. D54/2016 – plakát
D55/2016 – diplom za splnění disciplín

6.6.

v ulici na Vršku se konala dětská dopravní akce nazvaná „Bezpečně v naší
obytné zóně“ za přítomnosti dvou stráţníků obecní policie. Ti měřili rychlost
projíţdějících aut a zastavovali ty řidiče, kteří překročili povolenou rychlost v
obci. Těmto řidičům pokládaly děti otázku, jakou rychlostí se jezdí v obytné
zóně. Za správnou odpověď dostali řidiči od dětí jablíčko, za špatnou odpověď
dostali citron.
Příl. D56/2016 – informační leták

Účastníci dětské dopravní akce

6.6.2016
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8.6.

v zasedací místnosti OÚ se konala „červnová čajovna“. Na programu bylo
tentokrát vyprávění paní Vladimíry Medové o její cestě do Peru a Bolívie, kterou
podnikla se svými dospělými dětmi Martinem a Šárkou začátkem letošního roku.
Zajímavé vyprávění bylo doplněno fotografiemi z této cesty. Více viz „Obecní
knihovna“ str. 63.
Účast: 12 ţen
Příl. D47/2016 – pozvánka

11.7

konala se „červencová čajovna“. Tentokrát opět v pondělí místo ve středu.
Na programu bylo formální rozloučení s pravidelnou účastnicí „čajoven“ paní
MUDr. Marií Kolářovou, která se z Předboje odstěhovala ze zdravotních
důvodů.
Více viz „Obecní knihovna“ str. 64.
Účast: 11 ţen
Příl. D59/2016 – pozvánka

5.9.

v rámci „zářijové čajovny“ se uskutečnilo 2. Předbojské štrúdlování. soutěţ
pečení sladkých štrúdlů. Kaţdý účastník soutěţe přinesl 1 svůj štrúdl a porota
vybraná z účastníků čajovny posoudila, který štrúdl je nejlepší. Po vyhodnocení
soutěţe byly štrúdly pouţity jako občerstvení pro účastníky čajovny – viz téţ
„Obecní knihovna“ str. 64.
Porota rozhodla takto:
1. místo Marie Monevová
2. místo Ivana Stejskalová st.
3. místo Michaela Langová
Účast: 16 ţen
Příl. D69/2016 – pozvánka na 2. Předbojské štrúdlování
D70/2016 – pozvánka na zářijovou čajovnu
V srpnu se čajovna nekonala – prázdniny

12.9. uskutečnil se zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic. Vstupenku i autobus si
platil kaţdý sám. Pro účastníky, kteří se včas přihlásili, zajistil OÚ zvýhodněné
vstupenky za 70,- Kč pro důchodce a za 100,- Kč pro ostatní účastníky. Autobus
stál 120,- Kč na osobu.
Účast: 14 občanů z Předboje. Tak jako kaţdoročně, zajíţděl autobus také do
Chvatěrub, kde přistoupili další účastníci zájezdu.
Příl. D71/2016 – pozvánka na zájezd
28.9. Obecní úřad Předboj uspořádal pro děti od 2 do 15 let, jiţ podruhé v tomto roce,
„Krátký duatlon v Dlouhé ulici“. Soutěţilo se v několika věkových kategoriích
pro vítěze byly připraveny dárky. Dostavilo se opět hodně dětí se svými rodiči.
Bylo krásné a teplé podzimní počasí.
Příl. D84/2016 – plakát
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5.10. konala se „říjnová čajovna“ se zajímavým vyprávěním Hany Svobodové,
rodačky z Předboje, o záchraně ţelv v Indonésii, kterému se věnuje jiţ dlouhou
dobu. Více viz „Obecní knihovna“ str. 65.
Účast: 17 ţen
Příl. D85/2016 – pozvánka
V1/2016 – výstřiţek novinového článku o Haně Svobodové
15.10. konal se 14. Podzimně-zimní bazárek dětského oblečení v prostorách
„konírny“ v Yard Resortu. Účast byla velká. Pořadatelkami byly, jako obvykle,
Langová&Laube, ale vzhledem k pracovnímu vytíţení obou pořadatelek
jednalo se, dle jejich vyjádření, o poslední dětský bazárek, který pořádaly.
Příl. D86/2016 – plakát
2.11. konala se „listopadová čajovna“ tentokrát s velmi malou účastí, Zúčastnilo se
pouze 7 ţen. Na programu bylo mj. povídání o různých přírodních léčivých
prostředcích. Více viz „Obecní knihovna“ str. 65.
K čaji se podávaly sušenky.
Příl. D93/2016 – pozvánka
7.11. - v kavárně Yard Resortu se konalo vítání občánků – více viz „Obyvatelstvo“
str. 49.
Příl. D95/2016 – pamětní arch
D96/2016 – přáníčko od dětí z MŠ
9.11. v zasedací místnosti OÚ se promítalo kino pro malé děti. Děti zde byly opět
bez rodičů, zaplatily obvyklé vstupné 1,- Kč a za stejnou částku si mohly koupit
popcorn. Zúčastnilo se celkem 15 dětí.
Příl. D99/2016 – pozvánka
10.11. MŠ Předboj pořádala „Martinskou lampionovou slavnost“. Lampionový
průvod dětí obcí vyrazil na cestu v 18.00 hod. od budovy školky a jak bylo
uvedeno na webových stránkách školky, „Martinem na bílém koni“ byl pan
Martin Vávra.
28.11. v kavárně Yard Resortu se promítal film pro předbojské seniory „Jak se
zbavit nevěsty“. Cena vstupenky jako obvykle 20,- Kč. V ceně vstupenky
bylo zahrnuto malé občerstvení – káva nebo čaj a zákusek. Další občerstvení
bylo moţné si dokoupit.
Příl. D98/2016 - plakát
1.12. konalo se „8. Podvečerní setkání dětí“ - předvánoční, v zasedací místnosti
OÚ s tvorbou vánočních ozdob, zdobením a rozsvícením vánočního stromku
před obecním úřadem. Více viz „Obecní knihovna“ str. 65.
Příl. D101/2016 - plakát
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5.12. v ulici U Rybníčka se konalo „Mikulášské setkání“.
Pořadatel akce: Music Light Effect za podpory krámku Švadlenka Míša,
Zbyška Havla, Ládi Cacha, obce Předboj a dalších. Kromě světelných efektů
hrály se písničky s vánoční tématikou, prodávalo se svařené víno, káva, čaj a
děti si mohly opéct špekáčky. Toto setkání navštívili také Mikuláš, čert a anděl s
dárky pro děti. Po nadílce přítomným dětem Mikuláš s čertem a andělem odešli,
aby mohli navštívit také děti, které na ně čekaly doma.
Příl. 102/2016 – plakát

Mikuláš s andělem při nadílce

5.12.2016

7.12. děti z MŠ Předboj navštívily knihovnu, popovídaly si s paní knihovnicí a
přečetly si společně pohádky s vánoční tématikou. Na závěr vyráběly ozdobičky,
kterými vyzdobily knihovnu. Více viz „Obecní knihovna“ str. 66.
19.12. konalo se 4. Předbojské pečení. Při příleţitosti vánočního posezení seniorů,
které protentokrát proběhlo v rámci “prosincové čajovny“ se konala soutěţ o
nejúţasnější vánoční cukroví. 3 účastnice soutěţe měly stejný počet hlasů a tak
byla vyhlášena 3. první místa pro paní Příšovskou, Monevovou a Ulrychovou.
Ještě před vyhlášením výsledků soutěţe navštívily seniorské setkání opět děti z
MŠ Předboj, které přednesly hezké pásmo básniček. Více viz „Obecní
knihovna“ str. 66.
Příl. D104/2016 – plakát na Předbojské pečení
D105/2016 – papírová skládačka sněhuláka od dětí z MŠ Předboj

32
30.12. konal se v pořadí jiţ 3. Večerní předsilvestrovský pochod obcí s hůlkami
nebo i bez hůlek. V 17.00 hod. se sešlo před obecním úřadem 13. účastnic
tohoto pochodu. Trasa vedla tentokrát přes areál Yard Resortu k rybníku a
směrem k Západní Stráni. Poté ulicí Zvonkovou do ulice U Prutníku a dále do
ulice Pod Hřištěm a lesíkem k restauraci Na Hřišti, kde dostaly všechny
účastnice horký nápoj s griotkou věnovaný obecním úřadem. Po vypití nápoje a
krátké diskusi se účastnice pochodu rozešly.
Příl. D107/2016 – pozvánka na pochod

Sluţby


Kadeřnictví
Provozuje Jana Kršmaru. Kadeřnictví je určeno pro ţeny, muţe i děti.
V březnu nastoupila kadeřnice na mateřskou dovolenou.



Pedikúra a masáţe
Provádí Radka Kozubovská-Svítková z Kralup n. Vltavou. Vţdy 1x měsíčně
v úterý v zasedací místnosti OÚ. Objednat se je moţné na OÚ osobně,
telefonicky nebo e-mailem.



Prodej a rozvoz masa aţ do domu
Zajišťuje Petr Mašek, obyvatel Předboje. Občané jsou pravidelně informováni
o aktuální nabídce a cenách letákem na vývěsní tabuli obecního úřadu.
Příl. D106/2016 – nabídkový leták s cenami od září 2016



Kominické sluţby
Obecní úřad spolupracuje s firmou KROS, spol.s r.o., Kralupy nad Vltavou,
u které objednává hromadně 1x ročně povinné čištění komínů a kontrolu
spalinových cest pro občany obce. Občané si mohou objednat tuto sluţbu
prostřednictvím obecního úřadu. Potvrzení o kontrole zasílá firma KROS opět
hromadně obecnímu úřadu.
V r. 2016 prováděla firma KROS pravidelnou kontrolu spalinových cest ve
dnech 3. - 8.10. Cena kontroly jednoho komínového průduchu v objektu byla
Kč 400,-. Kaţdý další komín v objektu 100,- Kč, doprava zdarma.
Příl. D67/2016 – leták s nabídkou kominických sluţeb
Někteří občané vyuţívají sluţeb jiných kominických firem, které nabízejí své
sluţby prostřednictvím letáků.
Jednou z těchto firem byla firma REVIZE-KOMÍNY-KOTLE spol. s r.o.
V předsezónní akci nabízela firma kontroly komínů na tuhá paliva a kontroly a
čištění kotlů na plynná paliva.
Ceny: čištění a kontrola komínu s vystavením dokladu – 300,- Kč
čištění a kontrola plynového spotřebiče - 300,- Kč
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V naší obci byla kontrola touto firmou prováděna 11.8.2016.
Příl. D66/2016 – Nabídka kominických sluţeb


Family Market (dříve Eismann) – přímý prodej mraţených jídel a zmrzliny.
Auto firmy Family Market přijíţdělo do obce pravidelně kaţdých 14 dní.
Příl. D65/2016 – vzor nabídky produktů



Švadlenka Míša – Michaela Jelínková provádí úpravy a opravy oděvů, šití
záclon, oděvů aj. Dále nabízí také sezónní dekorace (vánoce, velikonoce,
dušičky).
Adresa: U Rybníčka 24 - provozní doba úterý 16 – 20 hod.



Do obce přijelo několikrát během roku auto ovocnářské farmy z Turnova.
Prodávali jablka, hrušky, ovocné mošty, brambory a včelí med.
Příl. D64/2016 – Vzor informačního letáku

Příslušnost ke kostelu:
Kostel sv. Víta v Kojeticích je součástí Římskokatolické farnosti Neratovice, ke které
kromě Neratovic a Kojetic patří řada dalších obcí včetně Předboje.
Farář:

administrátor Mgr. Peter Kováč
Bydlí a pracuje na faře v Kojeticích. Pravidelné bohosluţby v kostele
v Kojeticích se v r. 2016 konaly 1x týdně, vţdy v neděli od 11.15 hod.

Kojetický kostel

28.4.2016
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Pohřebnictví
Spádový hřbitov: Kojetice
V r. 2016 uhradila obec Předboj náklady na provoz hřbitova ve výši 30.000,- Kč.
Někteří občané mají pronajata hrobová místa také na jiných hřbitovech, nejčastěji v
Líbeznicích.

Vzhled obce
Nová výstavba
V roce 2016 pokračovala výstavba nových domů na různých místech obce, především
však v lokalitě Pod Kapličkou. Bylo přiděleno celkem 17 čísel popisných. Poslední
přidělené č.p. v r. 2016 bylo 398.
V záři byly zahájeny zemní práce v nové lokalitě určené k zástavbě rod. domky. Tato
lokalita se nachází v severozápadní části obce. Jedná se o celkem 75 stavebních
pozemků a pozemků pro komunikace, které jsou ve vlastnictví společností SGH, a.s. a
BARACOM, a.s. Prodej parcel nabízela na svých webových stránkách stavební
společnost BARACOM, která pozemky zároveň zasíťovávala, původně za cenu 2200,Kč za m2. Před koncem roku 2016 nabízela tato společnost pozemky jiţ za 2300,- Kč
za m2. Název této lokality je „U Remízu“.

Lokalita „U Remízu“

15.10.2016
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Stavební uzávěra
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 26.9. bylo projednáváno zahájení stavební
uzávěry v obci. Důvodem tohoto rozhodnutí byla především omezená kapacita ČOV,
ale i zvýšené investice do školství (MŠ a ZŠ) a v neposlední řadě také nedostatečná
kapacita silnic. A to jak okresních, vedoucích obcí, tak i silnice 1. třídy č. I/9 z Mělníka
do Prahy. Zmíněny byly také zvyšující se náklady na veřejnou dopravu.
Předkladatelkou návrhu na stavební uzávěru byla starostka Pavla Příšovská a návrh
podpořili další 3 zastupitelé. 3 zastupitelé se zdrţeli hlasování.
15.12.2016

byla vydána VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Opatření obecné povahy č.
1/2016 územního opatření o stavební uzávěře s platností od
30.12.2016.

Dle této vyhlášky má stavební uzávěra za účel vyloučit nepřijatelná projektová řešení
rodinných domů, tj.
a) Rodinné domy s více neţ 1 bytem, dvojdomy, řadové domy a obdobná
alternativní řešení
b) Domy o dvou a třech bytových jednotkách, které jsou alternativou bytového
domu
c) Dělení pozemků
V odůvodnění této vyhlášky je dále uvedeno, ţe stavební uzávěra má zabránit
neţádoucímu a nekoncepčnímu rozvoji obce v oblasti výstavby rodinných domů,
neţádoucímu zahuštění zástavby a tím neregulovatelnému nárůstu poţadavků na
veřejnou infrastrukturu, která je dimenzována a vybudována na kapacitu stanovenou
v platné územně plánovací dokumentaci, přičemţ počet obyvatel vychází z výstavby
solitérních rodinných domů.
Výjimky z této stavební uzávěry můţe dle § 99 odst.3 stavebního zákona povolit
Zastupitelstvo obce Předboj v případě, ţe výjimka neohroţuje sledovaný účel.
Příl. D97/2016 – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 1/2016 územního
opatření o stavební uzávěře

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 zboţí. Prodejní prostory jsou
majetkem obce, která je pronajímá za 1.000,-Kč/měs. plus energie.
Nájemcem obchodu je vietnamský občan Quoc Dat Tran, který bydlí v Předboji,
a v obchodě mu vypomáhá manţelka. V r. 2016 se jim narodila dcera.
Otvírací hodiny obchodu:
Po aţ Pá 7.00 - 18.00 hod.
So a Ne 8.00 - 14.00 hod.
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2/ Obchůdek na růţku
Byl otevřen v září 2015 v ulicí Krátké č. 211. Prodávají se zde potraviny a
nápoje. Dále také krájená uzenina, obloţené chlebíčky, zákusky apod. Obloţené
chlebíčky, dorty a zákusky je moţné si také předem objednat na určitý termín.
Otvírací hodiny obchodu:
Po – Pá 6.00 – 18.00 hod.
So – Ne 8.00 – 12.00 hod.

3/ Obchod pouţitým textilem – „SEKÁČ“
Obchod nabízel od r. 2014 na adrese Kojetická 95 pouţité oblečení a hračky za
velmi výhodné ceny. Koncem r. 2016 ukončil však svou činnost.

Pohostinská zařízení
V obci jsou tato pohostinská zařízení:
 Restaurace U Svobodů (od října 2016 přejmenovaná na restauraci U dvou
Černých kohoutů)
 Restaurace Na Hřišti
 Restaurace Ke Tvrzi
 Kavárna v Yard Resortu.

1/ Restaurace U Svobodů (U dvou Černých kohoutů)
ul. Ke Tvrzi 4
Původní vlastníci restaurace, manţelé Svobodovi, restauraci v r. 2016 prodali a
novým majitelem se stal p. Václav Ţihla z Baště. V době od 1.4. do 29.4. byla
restaurace mimo provoz v důsledku úprav novým majitelem.
Nově byla restaurace s kapacitou 80 míst otevřena 30.4.2016.
Nájemce: paní Alena Čapková
Otvírací hodiny v době od 30.4. do 31.8.2016

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.

V té době byl v restauraci pouze jeden kuchař a vařily se jen obědy. Restaurace
hledala dalšího kuchaře, avšak mezitím došlo k uzavření restaurace.
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Paní Alena Čapková svou činnost v restauraci ukončila k 1.9.2016, restaurace byla
uzavřena a majitel restaurace hledal nového nájemce.
Znovu byla restaurace otevřena 21.10.2016
Nový nájemce: paní Blanka Pacyruk
Restaurace byla přejmenována na Restauraci U dvou Černých kohoutů a byl
částečně změněn interier. Na webových stránkách obce byl uveřejněn leták, kterým
restaurace informuje, ţe vaří tradiční domácí českou kuchyni a na výběr budou čtyři
druhy hotových jídel s polévkou. Dále nabízela restaurace kaţdodenní sluţbu –
odběr obědů za zvýhodněnou cenu do domácností, seniorům i firmám s tím, ţe jídlo
je moţné si vybrat a objednat předem.
Nové otvírací hodiny od 21.10.2016:

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

10.00 – 22.00 hod.
10.00 – 22.00 hod.
10.00 – 22.00 hod.
10.00 – 22.00 hod.
10.00 – 01.00 hod.
11.00 – 01.00 hod.
11.00 – 20.00 hod.

Příl. D92/2016 – informační leták Restaurace U dvou Černých kohoutů
D100/2016 – vzorový jídelní lístek z listopadu 2016

Akce pořádané restaurací od května do srpna 2016:
27.5. - Grilovačka U Svobodů
Začátek: 18.30 hod.
Nabídka: grilovaný hermelín, pikantní klobása, marinovaná krkovička
Příl. D52/2016 – plakát
11.6. - Grilovačka U Svobodů
Začátek: 18.00 hod.
Nabídka: domácí hovězí hamburger, marinovaná krkovička
Příl. D53/2016 - plakát
8.7. - Grilovačka U Svobodů
Začátek: 19.00 hod.
Nabídka: grilovaný hermelín v anglické slanině, brusinková omáčka, opečená
bagetka a vepřový steak na portském víně, česnekový dip, bagetka
Příl. D61/2016 – plakát
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2/ Restaurace Na Hřišti
ul. Kojetická 116
Majitel: TJ Sokol Předboj
Nájemce: pan Zdislav Ciolek
Kromě názvu Restaurace Na Hřišti pouţívá restaurace také název Pizzerie Na Hřišti Předboj a nabízí širokou škálu různých druhů pizzy. Pizzu je moţné objednat si také s
dovozem do domu. Ve všední dny se v restauraci vaří, v sobotu a v neděli je kuchyň
zavřená.
Otvírací hodiny:
Po – Pá
11.00 – 21.30 hod.
So
12.00 – 21.30 hod.
Ne
15.00 – 21.30 hod.

Akce pořádané restaurací v roce 2016:
30.4. - Pálení čarodějnic – od 19.00 hod. na hřišti
Příl. D43/2016 – plakát

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 je na terase.
Otvírací doba: po-pá 11.00-22.00, víkend 9.00-22.00
Mj. nabízí restaurace také catering.
K dispozici je WiFi.
Příl. D 89/2016 – Vzorový jídelní lístek – týden 24. - 28.10.2016
4/ Kavárna v Yard Resortu

ul. Ke Tvrzi 7
Majitel: Yard, a.s.
Kapacita kavárny je 40 míst + 30 osob na terase (145 m2)
Kavárna slouţí během sezóny téţ jako recepce pro návštěvníky golfového areálu.
Příl. D90/2016 – Nápojový lístek kavárny
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Přírodní poměry
Počasí v roce 2016
Hodnoty uvedené v tabulkách byly převzaty z webových stránek www.meteokojetice.cz
a jsou výsledkem měření amatérské meteostanice v sousedních Kojeticích.
Leden – začal citelným ochlazením. Zatímco prosinec 2015 byl téměř bez mrazů, klesly
teploty během prvních dnů ledna aţ na -6 °C. Napadlo také trochu sněhu, který v
příštích dnech opět roztál a zmírnil se i mráz. Nový sníh napadl opět 15.1. a bylo ho
více, ale opět nevydrţel dlouho. Uhodily také další silné mrazy. V týdnu od 18. do 23.1.
se teploty pohybovaly v rozmezí od -11 °C do -15 °C a mrzlo po celý den. Byly to tzv.
ledové dny, kdy je max. teplota během celého dne niţší neţ 0 °C. Poté přišlo opět
prudké oteplení a teplé skoro jarní počasí vydrţelo aţ do konce ledna.
Průměry a maxima v měsíci lednu 2016:
Průměrná teplota
-0,7 °C
Sráţky za měsíc

23,8 mm

Maximální teplota

12,9 °C

27.1.

13.48 hod.

Minimální teplota

-15,2 °C

22.1.

21,25 hod.

Průměrná denní maximální teplota

2,2 °C

Průměrná denní minimální teplota

-4,3 °C

Sluneční svit za měsíc

32,2 hod.

Únor – byl poměrně teplý, koncem měsíce přišly ranní mrazíky a padal také sníh.
Průměry a maxima v měsíci únoru 2016:
Průměrná teplota
4,5 °C
Sráţky za měsíc

37,2 mm

Maximální teplota

14,4 °C

2.2.

13,16 hod.

Minimální teplota

-5,9 °C

27.2.

4,46 hod.

Průměrná denní maximální teplota

3,9 °C

Průměrná denní minimální teplota

-3,1 °C

Sluneční svit za měsíc

35,3 hod.

Březen – začal sněhovou nadílkou. Sníh vydatně padal téměř na celém území republiky
a působil mnohde kalamitní situace. Kalamitní stav byl vyhlášen začátkem března
dokonce i v okrese Praha-východ. Naštěstí sníh brzy roztál. Přes slibované oteplení byla
i druhá polovina března velmi chladná.
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Průměry a maxima v měsíci březnu 2016:
Průměrná teplota
5,1 °C
Sráţky za měsíc

18,0 mm

Maximální teplota

17,7 °C

28.3.

14,26 hod.

Minimální teplota

-3,4 °C

17.3.

6,02 hod.

Průměrná denní maximální teplota

9,6 °C

Průměrná denní minimální teplota

0,3 °C

Sluneční svit za měsíc

75,6 hod.

Duben – byl celkově velmi chladný. Aţ na několik teplých dní v první polovině měsíce,
bylo chladno a v druhé polovině měsíce přišly dokonce i mírné ranní mrazíky. Na
Šumavě a na severu Čech klesly teploty dokonce aţ na -10 °C a v horských oblastech
padal sníh. Koncem dubna se počasí nepatrně zlepšilo.
Průměry a maxima v měsíci dubnu 2016:
Průměrná teplota
9,3 °C
Sráţky za měsíc

22,2 mm

Maximální teplota

26,1 °C

5.4.

16,35 hod.

Minimální teplota

-1,5 °C

29.4.

6,02 hod.

Průměrná denní maximální teplota

15,7 °C

Průměrná denní minimální teplota

3,6 °C

Sluneční svit za měsíc

125,8 hod.

Květen – začátkem května se konečně oteplilo a denní teploty začaly dosahovat 20 °C a
v druhé dekádě měsíce se dokonce přehouply přes dvacítku. Mírné ochlazení s deštěm
nastalo 12.5., tedy s příchodem „ledových muţů“. Naštěstí se vyplnily předpovědi a
„ledoví muţi“ přinesli tentokrát jen ochlazení v podobě deště, bez ranních mrazíků.
Průměry a maxima v měsíci květnu 2016:
Průměrná teplota
15,3 °C
Sráţky za měsíc

34,0 mm

Maximální teplota

29,7 °C

22.5.

16,14 hod.

Minimální teplota

3,3 °C

3.5.

5,09 hod.

Průměrná denní maximální teplota

22,3 °C

Průměrná denní minimální teplota

8,6 °C

Sluneční svit za měsíc

183,8 hod.

41
Červen – první dny června byly deštivé, ale bylo poměrně teplo. Po několika dnech
začalo pěkné počasí, ale v některých regionech přišly bouřky provázené přívalovými
dešti a někde dokonce silným krupobitím, které napáchalo mnoho škod. Předboji se
bouřky naštěstí vyhnuly, naopak vůbec nepršelo a bylo sucho. Bouřka s vydatným
deštěm přišla aţ 16.6. Poté následovaly opět teplé letní dny. V poslední červnové
dekádě nastala opět tropická vedra s teplotami někdy dokonce aţ kolem 35 °C. Po
tropických vedrech následovaly opět silné bouřky. V Předboji byla 25.6. silná bouřka s
vydatným deštěm a silným větrem. Vítr polámal na mnoha místech větve stromů a
rybářům, kteří pořádali rybářské závody zničil stany slouţící k občerstvení.
Průměry a maxima v měsíci červnu 2016:
Průměrná teplota
18,8 °C
Sráţky za měsíc

79,6 mm

Maximální teplota

34,7 °C

25.6.

14,18 hod.

Minimální teplota

9,2 °C

7.6.

5,18 hod.

Průměrná denní maximální teplota

25,5 °C

Průměrná denní minimální teplota

12,9 °C

Sluneční svit za měsíc

152,0 hod.

Červenec – začátek července byl teplý, avšak s občasnými dešti. Následovalo několik
tropických dní s teplotami nad 30 °C. Druhá dekáda července začala ochlazením a
deštěm, ale po týdnu opět přišly tropické dny s teplotami kolem 30 °C.
Průměry a maxima v měsíci červenci 2016:
Průměrná teplota
20,3 °C
Sráţky za měsíc

66,2 mm

Maximální teplota

35,7 °C

11.7.

14.51 hod.

Minimální teplota

8,3 °C

4.7.

4,42 hod.

Průměrná denní maximální teplota

27,0 °C

Průměrná denní minimální teplota

14,3 °C

Sluneční svit za měsíc

168,0 hod.

Srpen – začátek srpna byl teplý, ale téměř bez sráţek. V druhé dekádě srpna se velmi
citelně ochladilo. Velmi chladná byla noc z 10. na 11.8. Ve třetí dekádě srpna bylo
pěkné počasí s teplotami nad 20 °C a některé dny byly tropické s teplotami nad 30 °C.
Průměry a maxima v měsíci srpnu 2016:
Průměrná teplota
19,2 °C
Sráţky za měsíc

23,2 mm
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Maximální teplota

34,2 °C

28.8.

16.49 hod.

Minimální teplota

5,8 °C

11.8.

6.22 hod.

Průměrná denní maximální teplota

26,3 °C

Průměrná denní minimální teplota

12,2 °C

Sluneční svit za měsíc

188,6 hod.

Září – začátek září byl nebývale teplý, ale extrémně suchý. Pokračovalo tropické počasí
s teplotami kolem 30 °C, ale vůbec nepršelo. Sráţky na konci srpna se bohuţel Předboji
vyhnuly, a tak vše postupně usychalo. Teplému a suchému počasí na začátku září se
říká „mariánské léto“ a podle meteorologů trvá obvykle čtyři aţ šest dnů, ale tak dlouhé
mariánské léto jako v tomto roce nebývá obvyklé. Počasí v první polovině září bylo
opravdu výjimečné, a jak bylo uváděno v tisku, teploty byly shodné se středomořskými
letovisky na jihu Evropy. Dle meteorologů bylo takto dlouhé slunečné a tropické období
naposledy v roce 1947. Vydatný déšť přišel teprve v polovině září a přišlo i ochlazení.
Po několika dnech přišly však ještě velmi teplé dny. Teplé počasí vydrţelo do konce
měsíce. Chladněji bylo jen ráno a večer.
Průměry a maxima v měsíci září 2016:
Průměrná teplota
18,0 °C
Sráţky za měsíc

71,2 mm

Maximální teplota

31,8 °C

12.9.

16.15 hod.

Minimální teplota

6,3 °C

22.9.

7,30 hod.

Průměrná denní maximální teplota

25,3 °C

Průměrná denní minimální teplota

11,5 °C

Sluneční svit za měsíc

160,1 hod.

Říjen – první dva dny října byly ještě teplé, ale 3.10. se citelně ochladilo a přišel i déšť.
V domácnostech se začalo topit. Stejný ráz počasí trval do poloviny měsíce, kdy se
mírně oteplilo a denní teploty se pohybovaly mezi 10 aţ 15 °C, někdy i více. Stejný ráz
počasí vydrţel aţ do konce měsíce. I ranní a noční teploty byly poměrně vysoké,
pohybovaly se jen mírně pod 10 °C.
Průměry a maxima v měsíci říjnu 2016:
Vzhledem k poškození disku počítače soukromé meteostanice v Kojeticích nebyly
bohuţel k dispozici záznamy za celý měsíc říjen a proto zde nejsou uvedeny.
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Listopad – začátek listopadu byl ještě poměrně teplý, ale ranní teploty začaly klesat k
nule. I přes den bylo jiţ trochu chladněji, ale někdy se objevilo i sluníčko. Za okny
domů kvetly ještě muškáty, na zahradách kvetly kromě chryzantém někde i růţe.
Postupně se však začalo ochlazovat a objevil se i sněhový poprašek, který však brzy
roztál. Druhý listopadový víkend přinesl citelné ochlazení s ranními teplotami kolem -4
°C. V dalším týdnu přišel déšť a opět se oteplilo, ale konec listopadu přinesl ochlazení.
Průměry a maxima v měsíci listopadu 2016:
Průměrná teplota
3,8 °C
Sráţky za měsíc

16,8 mm

Maximální teplota

15.3 °C

1.11.

14.41 hod.

Minimální teplota

-6,5 °C

14.11.

7,04 hod.

Průměrná denní maximální teplota

6,8 °C

Průměrná denní minimální teplota

0,9 °C

Sluneční svit za měsíc

33,7 hod.

Prosinec 2016 – začátek prosince byl pocitově studený a větrný. Teploty se však
pohybovaly ráno kolem nuly a odpoledne vystoupaly aţ téměř k 10 °C. Celkově byl
prosinec poměrně teplý. Citelně mrznout začalo aţ v posledních dnech prosince.
Průměry a maxima v měsíci prosinci 2016:
Průměrná teplota
1,3 °C
Sráţky za měsíc

22,6 mm

Maximální teplota

12,5 °C

10.12

13.15 hod.

Minimální teplota

-6,6 °C

4.12.

6,31 hod.

Průměrná denní maximální teplota

3,5 °C

Průměrná denní minimální teplota

-1,3 °C

Sluneční svit za měsíc

16,0 hod.

Zajímavosti v počasí v r. 2016
Září – nebývale dlouhé „mariánské léto“ (teplé a suché počasí) s vysokými teplotami,
které byly shodné s černomořskými letovisky na jihu Evropy.
14.11. – na obloze bylo moţné sledovat měsíc, který byl ten den o 14% větší a o 30%
zářivější neţ obvykle, byl nejblíţe Zemi v celém 21. století.
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Rok 2016 – vědci potvrdili tento rok jako nejteplejší v historii, tj. nejteplejší ze všech
roků, ve kterých se vedou měření. V průměru překonal doposud rekordní
rok 2015 o 0,07 °C.

Rostlinstvo
V roce 2016 byla nebývale slabá úroda meruněk, a to nejen v našem regionu, ale na
území celé republiky. Velmi dobrá byla však úroda třešní a švestek.
Dobře se dařilo rajčatům a okurkám, kterých byla nadúroda.
Ovocnářská farma z Turnova (Luděk Jeţek) prodávala několikrát v průběhu roku na
návsi hrušky, jablka, ovocné mošty, brambory, cibuli a včelí med.
Příl. D64/2016 – informace o prodeji na návsi 25.6.2016

Zvířectvo
Domácí zvířectvo
Psi - v r. 2016 bylo v obci evidováno 190 psů.
Povinné očkování psů (případně i koček a jiných masoţravých, doma chovaných,
zvířat) proti vzteklině proběhlo 17.5. v ulici Na Vršku.

Prodej slepiček


Drůbeţ Červený Hrádek, firma Dráb
28.2. u obecního úřadu se prodávaly slepičky typu Dominant a Tetra
Stáří 14-19 týdnů - cena 149-180,- Kč dle stáří. Firma nabízela téţ
výkup králičích koţek.
Příl. D33/2016 – plakát s nabídkou slepiček
Další prodej slepiček od této firmy se uskutečnil ve dnech 16.8., 24.9. a 20.10.
Příl. D83/2016 – plakát s nabídkou slepiček



Drůbeţárna Hořešovice
V dubnu se prodávaly v ulici Na Vršku slepičky typu Dominant, Horal a
Leghorn. Stáří od 13 týdnů, cena od 125,- Kč/ks dle stáří. V nabídce byla téţ
krmná směs za 135,- Kč/10 kg pytel. Slepičky bylo nutné předem objednat.
Příl. D39/2016 – plakát s nabídkou kuřat
Podzimní prodej kuřat z Drůbeţárny Hořešovice se uskutečnil v srpnu.
Příl. D78/2016 – podzimní nabídka kuřat
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Farmička Orlík z Kunratic
nabízela prodej kuřat ze šlechtitelských programů Dominant a Hendrix Genetics
za ceny dle stáří, od 130,- do 190,- Kč/ks. Firma nabízela dovoz zdarma aţ do
domu v několika termínech a v případě niţšího počtu neţ 10 ks účtovala
příplatek 150,- Kč. Slepičky bylo nutné předem objednat.
Příl. D40/2016 – plakát s nabídkou kuřat

Myslivost
Honební společenstvo Veliká Ves - vzniklo v r. 1993 sloučením mysliveckých sdruţení
některých okolních vesnic včetně 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. 2016 dle
databáze ČSÚ
Měřící jednotka: t/ha
Obiloviny
celkem

Pšenice
ozimá

Ţito

Ječmen
ozimý

6,48

6,75

5,07

6,19

Brambory Cukrovka
ostatní
technická

29,43

68,24

Řepka

Kukuřice
na siláţ

3,50

40,88

Cena zemědělské půdy v r. 2016
V Předboji byla cena půdy 10,37 Kč/m2.
Pro srovnání ceny zemědělské půdy v okolních vesnicích:
Katastrální území
Cena v Kč/m2 v r. 2016
Předboj

10,37

Kojetice

9,57

Zlonín

12,48

Měšice

13,85

Líbeznice

15,86

Bašť

14,46

Panenské Břeţany

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 např. pro výpočet daně z nemovitosti.
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Obyvatelstvo
Počet obyvatel
(dle veřejné databáze Českého statistického úřadu)
Počet obyvatel k 1.1.2016
911 z toho:
Počet obyvatel k 31.12.2016
969 z toho:
Průměrný věk:

432 muţů
466 muţů

479 ţen
503 ţen

34,4 let (muţi 33,9 let, ţeny 34,8 let)

Pohyb obyvatel:
Ţivě narození:
Zemřelí:
Přirozený přírůstek:
Přistěhovalí:_
Vystěhovalí:
Přírůstek stěhováním
Celkový přírůstek
Sňatky:
Rozvody:
Zdroj: Kurzy.cz

13
2
11
84
37
47
58
3
5

Děti narozené v r. 2016
Bachura Richard
Bachura Viktor
Čadová Michaela
Dryashkaba Platon
Fišerová Antonie
Franc Agáta
Jelínek Jan
Kobrle Adam
Kopačka Lucas
Krpcová Zina
Kvietková Livie
Pešlová Adriana
Pšenička David
Ulrych Maxmilián
Vašut Adam
Z uvedených 15 dětí se 13 dětí narodilo v Předboji a 2 děti se přistěhovaly krátce po
narození
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Zemřeli 2 občané s trvalým pobytem v obci
Oldřich Zeman – 58 let
Věra Rosenhoferová – 84 let

+ 19.1.2016
+ 15.7.2016

příl. D19/2016 – úmrtní oznámení
příl. D63/2016
„

23.5.2016 zemřel Jan Lidický ve věku 43 let. Nebyl občanem obce, ale v útlém mládí
ţil delší dobu u babičky a dědy v Předboji a se svými vrstevníky udrţoval přátelské
vztahy.
Příl. D50/2016 – úmrtní oznámení
Další dvě ţeny zemřely v domově pro seniory v Neratovicích, kde byly také v
posledních letech přihlášeny k trvalému pobytu. Obě však byly dlouholetými
občankami a rodačkami z Předboje.
Marie Břeňová – 82 let
+24.10.2016
příl. D94/2016 – úmrtní oznámení
Vlasta Vejvodová – 84 let +18.11.2016
příl. D103/2016
„

Ţivotní jubilea
Občané od 60 let věku dostávají kaţdých 5 let od obce malý dárek a gratulaci. Pro ţeny
je určena bonboniéra, pro muţe láhev vína. Občané starší 85 let dostávají malou
pozornost s gratulací kaţdý rok. Kaţdý občan od 60 do 85 let, pokud v daném roce
neslaví kulaté výročí, obdrţí od obce do schránky pohlednici s přáním.

Vítání občánků
Vítání nových občánků, tj. dětí narozených v době od 2.3.2015 do 29.2.2016, se
konalo 4.4. v 17.00 hod. v kavárně Yard Resortu. K vítání občánků bylo pozváno
celkem 12 rodičovských párů s jejich děťátky, avšak slavnostního aktu se zúčastnilo
pouze 11 rodičů s dětmi.
Slavnostní akt probíhal jako obvykle. Po úvodním slovu starostky Pavly Příšovské
představila admin. pracovnice OÚ Michaela Langová děti, pro které bylo vítání
připraveno. Následovalo uvítání kaţdého jednotlivého dítěte. Rodiče obdrţeli pro své
dítě pamětní list a podepsali pamětní arch. Jako dárek obdrţelo kaţdé dítě poukázku v
hodnotě 500,- Kč do hypermarketu Globus a maminky obdrţely malou kytičku. Jako
obvykle přišly i tentokrát děti z místní MŠ a přednesly vítaným dětem pásmo básniček a
písniček.
Jména všech dětí, které měly být uvítány mezi občany obce:
Děti narozené v r. 2015:
Civín Monica
Chlouba Dominik
Klinke Elen
Kolek Vojtěch
Nováková Johana
Polívková Ema
Procházka Dominik
Strejčková Isabela

48
Šulc Mikuláš
Zatloukalová Elena
Děti narozené v r. 2016:
Krpcová Zina
Vašut Adam
Příl. D28/2016 – vzor pozvánky
D29/2016 – vzor pamětního listu
D30/2016 – pamětní arch

Maminky s dětmi

4.4.2016
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Tatínkové s dětmi

4.4.2016

Druhé vítání občánků se konalo 7.11. v 17.00 hod. opět v kavárně Yard Resortu.
Bylo pozváno celkem 8 rodičovských párů s dětmi narozenými v době od 24.3. do
15.9.2016, ale dostavilo se pouze 7 rodičů s jejich dětmi.
Po úvodním projevu starostky Pavly Příšovské představila adm. pracovnice OÚ
Michaela Langová děti a vyzvala rodiče, aby se postupně po vyvolání dostavili ke
stolku, kde podepsali pamětní arch a obdrţeli pamětní list pro své dítě. Rodiče obdrţeli
pro své děti dárek ve formě poukazu v hodnotě 500,- Kč do hypermarketu Globus a
maminky, tak jako obvykle, obdrţely ještě malou kytičku.
I tentokrát se dostavily děti z místní mateřské školy a přednesly hezké pásmo básniček a
písniček pro vítané děti a navíc kaţdé miminko obdrţelo od dětí ze školky vlastnoručně
připravené přáníčko.
Jména všech 8 dětí, které měly být uvítány mezi občany obce:
Dryashkaba Platon
Fišerová Antonie
Franc Agáta
Jelínek Jan
Kobrle Adam
Kvietková Livie
Pešlová Adriana
Pšenička David
Příl. D95/2016 – pamětní arch
D96/2016 – přáníčko od dětí z MŠ
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Maminky s dětmi

7.11.2016

Tatínkové s dětmi

7.11.2016
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Obecní policie
Smlouva s Obecní policií Líbeznice byla podepsaná v r. 2011. Smlouva stanoví rozsah
sluţeb poskytovaných obecní policií na území obce Předboj.
Roční náklady na provoz obecní policie v Předboji činí 439.500,- Kč.

Trestná činnost v obci a akce obecní policie
(převzato z přehledu činnosti obecní policie v jednotlivých měsících uváděného
pravidelně na webových stránkách obce)
Leden
 Měření rychlosti neprokázalo ţádný přestupek. Řidič telefonující za jízdy byl
pouze napomenut a stejně tak řidička, která byla na návštěvě u příbuzných a
zaparkovala své auto v křiţovatce.
 Dvakrát byli přizváni stráţníci k volně pobíhajícímu psovi v ulici Ke Tvrzi.
Jednalo se v obou případech o stejného psa. Poprvé byl pes vrácen majiteli
pouze s domluvou, v druhém případě byl pes odchycen a umístěn v útulku v
Líbeznicích. Majiteli byl vydán aţ po očipování a zaplacení pokuty.
 Domluvou byl vyřešen i případ, kdy pes utekl svému majiteli a ocitl se v cizí
zahradě.
Únor
 Stráţníci provedli kontrolu osádky několika automobilů. Při kontrole osádky
jednoho vozu byla zajištěna a předána místnímu oddělení policie v Odoleně
Vodě jedna osoba, po které bylo vyhlášeno pátrání. Skupina pasaţérů tohoto
vozu se údajně chystala nabízet v Předboji broušení noţů a nůţek.
 V únoru došlo k několika incidentům se psy. Ty byly však většinou řešeny
domluvou. Pokutu zaplatil pouze jeden majitel psa, kterému utekl pes na cizí
pozemek, kde usmrtil kočku. Kromě pokuty následovala také omluva majiteli
kočky.
Březen
 Třikrát proběhlo v obci měření rychlosti, avšak všichni řidiči dodrţeli
předepsanou rychlost.
 Největší akcí března bylo odchycení feny kříţence pitbula v lokalitě Ke TvrziHlavní. Pes byl umístěn v líbeznickém policejním kotci.
 Aţ na pár domluv nebyla udělena v březnu ţádná pokuta.
Duben
 Po delší době bylo řidičům uděleno několik pokut za překročení rychlosti.
 Obecní policie připravila proškolení a přezkoušení ţáků 1. stupně ZŠ v
Líbeznicích ze základních pravidel silničního provozu a setkání s povídáním na
podobné téma se uskutečnilo také v mateřské škole.
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Květen
 Stráţníci řešili případ odpadu sloţeného na neoploceném stavebním pozemku na
Východní Stráni. Případ zdokumentovali, ale vzhledem k tomu, ţe pozemek
nebyl oplocen, nemohli dělat více.
 Byla uloţena pokuta řidiči, který jel po Velkoveské ulici rychlostí 70 km/h.
 Stráţníci přijali dvě hlášení o pobíhajícím psovi u rybníka Velký. Ani v jednom
případě však psa nenašli a nezjistili ani oznamovatele. Nabízela se tedy moţnost,
ţe se jednalo o poněkud nevhodný ţert.
 Další oznámení o dvou pobíhajících psech v ulici Pod Hřištěm ve dvě hodiny
ráno bylo pravdivé. Oznamovatel počkal na stráţníky na místě, ale odchyt psů
nebyl třeba, neboť byl zjištěn majitel, který si pro psy přijel. Nepodařilo se však
zjistit jak se psi dostali ze zabezpečeného pozemku a nebyl proto vyloučen ani
zlý úmysl.
Červen
 Červen měl celkově klidný průběh. Poděkování si vyslouţil řidič autobusu linky
368, který našel ve svém voze peněţenku a vrátil ji cestující, která ji v autobusu
ztratila.
 Dvojí měření rychlosti vozidel projíţdějících obcí neodhalilo ţádný přestupek.
 Stráţníci museli vykázat podnapilého cizince z rybářských závodů.
 Hlídka obecní policie provedla odklizení větví a likvidaci stromu nalomeného
po bouřce, která přišla na konci měsíce. Stejná bouřka způsobila poškození
střechy na jedné z budov v ulici Ke Tvrzi a stráţníci i zde asistovali, aby nedošlo
k újmě na zdraví.
 U vjezdu do areálu Yard Resortu byla odstavena čtyři vozidla v místech, kde je
obytná zóna. Stráţníci kontaktovali řidiče a záleţitost na místě vyřešili.
 Byl také naháněn jeden pes, ale jen krátce a nikoho neohrozil.
Červenec
 Stráţníci byli přivoláni na Východní Stráň, kde se na ulici objevila dvě
holoubata. Stráţníci holoubata přemístili na bezpečné a vyvýšené místo.
 Na křiţovatce ulic Hlavní a Východní Stráň se objevila olejová skvrna. Přivolaní
stráţníci zavolali hasiče z Neratovic, aby místo uklidili a počkali na místě do
jejich příjezdu.
 Na základě upozornění oznamovatele pátrali stráţníci na Východní Stráni po
automobilu zn. BMV, jehoţ osádka se chovala podezřele a působila dojmem, ţe
by mohlo jít o tzv. tipaře. Dříve však neţ stráţníci přijeli, vůz zmizel.
 Byla udělena jedna pokuta za nesprávné parkování u mateřské školy.
Srpen
 Během srpna se neudálo nic mimořádného. Jedinou výjimkou bylo oznámení o
nepovoleném kácení stromů v blízkosti fotbalového hřiště. Stráţníci
identifikovali osobu, která stromy rozřezala, avšak jednalo se údajně o stromy
silně poškozené při poslední bouřce. Obecní úřad upozornil v té souvislosti na
nutnost kontaktovat v případě jakéhokoliv poškození obecního majetku vţdy
nejprve obecní úřad nebo obecní policii.
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Září









Počátkem měsíce byl stráţníky kontrolován údajný pytlák chytající ryby
v předbojském rybníku Velký. Ukázalo se, ţe se jedná o rybáře, který měl sice
povolení k lovu ryb, avšak ne pro rybolov v Předboji, kde je zapotřebí speciální
povolenka od předbojského rybářského spolku. Stráţníci poučili rybáře o
správném postupu.
Stráţníci zastavili v okolí rybníka Velký řidiče Fabie, který je agresívně slovně
napadal za to, ţe ho hlídka obecní policie údajně ohrozila, kdyţ ho v protisměru
míjela. Po přehrání záznamu jízdy, který pořídili stráţníci, uznal řidič Fábie svůj
omyl a po poučení o ohleduplném chování na silnici byl stráţníky propuštěn.
Z podezřelého cyklisty v ulici Spojovací, na kterého upozornila obyvatelka
Předboje, neboť nahlíţel do zahrad a prohlíţel si domy se vyklubal nájemník z
jednoho z domů.
Na Západní Stráni byl odchycen a odvezen do policejního kotce do Líbeznic
volně pobíhající jezevčík, neboť neměl známku ani čip. Majitelka si psa
vyzvedla následující den v Líbeznicích.
Hlídka obecní policie byla 10. září upozorněna na porušení nočního klidu na
Západní Stráni. Po upozornění na pokročilou hodinu se slavící společnost
přesunula dovnitř domu.
V záři bylo v obci naměřeno překročení rychlosti u dvou projíţdějících řidičů.
Bylo jim naměřeno v jednom případě 63 a ve druhém případě 66 km/h. Prvnímu
byla vyměřena pokuta 500, druhému 1000 Kč.

Říjen
 Byli pokutováni tři řidiči za překročení rychlosti v obci. Ve dvou případech to
bylo v místě, kde je sníţená rychlost na 30 km/h před přechodem pro chodce.
Řidič, který v ulici Velkoveské překročil rychlost více neţ dvojnásobně zaplatil
pokutu 2500 Kč. Za překročení povolené rychlosti v obci byli pokutováni ještě
další 2 řidiči, ti však zaplatili jiţ jen 500 a 1000 Kč, neboť se jednalo o menší
překročení rychlosti.
 Ve 43. týdnu byla před budovou OÚ odcizena velká dýně, která tam slouţila
jako dekorace a ve 44. týdnu vytrhal někdo dokonce bodová světla na budově
OÚ a byly vyšroubovány a odcizeny i ţárovky. Poškozen byl také stojan na
vlajky před budovou OÚ.
Listopad
 V listopadu nebyla uloţena ţádná bloková pokuta za překročení rychlosti.
 Stráţníci řešili několik případů neoprávněného záboru veřejného prostranství.
 Stráţníci vrátili jedné obyvatelce Předboje platební kartu, nalezenou v obchodě
v Březiněvsi díky poctivé prodavačce.
Prosinec
 V ulici Hlavní byla sraţena srna. Odklizení zajistili stráţníci prostřednictvím
mysliveckého spolku.
 Na Hlavní ulici byl také odchycen volně pobíhající pes. Pes byl vrácen majiteli
hned následující den a majiteli nebyla vyměřena pokuta. Dle vysvětlení majitele
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utekl pes z oploceného pozemku v panickém strachu ze zábavní pyrotechniky.
Obecní policie pátrala po pachateli, který po naplnění dvou poštovních schránek
zábavní pyrotechnikou ji následně zapálil, čímţ způsobil škodu majitelům
schránek. Stráţníci ztotoţnili potencionálního pachatele a případ předali
obecnímu úřadu, neboť se vzhledem k výši způsobené škody jedná o přestupek,
který musí řešit přestupková komise v Brandýse n/L-Staré Boleslavi.

Spolky
1/ TJ Sokol Předboj
Tělovýchovná jednota Sokol Předboj provozuje v současné době pouze fotbalový klub.
Muţstvo muţů je zařazeno v okresním přeboru ve 3. třídě, skupina A.
Sestava fotbalového týmu muţů v r. 2016:
Brankáři:

Navrátil Jan
Řeháček Pavel

Obránci:

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

Záloţníci:

Havel Jakub
Weiss Petr (trenér)
Vlasák Martin
Stránský Tomáš

Útočníci:

Fröhlich Luboš
Lojín Lukáš
Doubek Václav
Hon Patrik

Výsledky okresního přeboru na konci sezony 2015/2016
Muţstvo Sokola Předboj se umístilo na 10. místě se ziskem 27 bodů
Celkový počet utkání:
26
Počet vyhraných utkání:
8
Počet prohraných utkání:
15
Počet nerozhodných utkání
3
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Výsledky okresního přeboru – podzimní část sezony 2016/2017
Muţstvo Sokola Předboj se umístilo na 14. místě se ziskem 6 bodů.
Počet utkání:
13
Počet vyhraných utkání:
2
Počet prohraných utkání:
11
Novým trenérem muţstva se stal od sezony 2016/2017 Lukáš Lojín.

Akce Sokola v r. 2016:
25.6. - II. ročník turnaje v malé kopané na hřišti v Předboji – Memoriál
Františka Čiháka.
Turnaje se zúčastnilo celkem 7 týmů.
Příl. D58/2016 – plakát
10.9. - na fotbalovém hřišti se konal Sportovní den pro děti i dospělé uspořádaný k 90.
výročí zaloţení Sokola Předboj. Akce byla zakončena taneční zábavou s ţivou
hudbou. K tanci a poslechu hrála skupina Karyna Band. V rámci sportovního
dne byl v dopoledních hodinách sehrán mistrovský zápas 3. třídy, skupina A
mezi FC Sokol Předboj a SK Bašť. Výsledek zápasu 1:5 pro Bašť.
Příl. D68/2016 – plakát
22.10. – konala se výroční schůze TJ Sokol Předboj v restauraci Na Hřišti. Schůze se
zúčastnilo 21 členů Sokola a všichni vyslovili souhlas s volbou nového
výkonného výboru.






Předseda zhodnotil uplynulý rok a akce konané za účasti Sokola a
především jejich ekonomický dopad na Sokol.
Revizní komise informovala členy o hospodaření Sokola a konstatovala, ţe
účetnictví je vedeno správně a je v pořádku.
Byl zvolen nový výkonný výbor. Hlasovalo se pro kaţdého člena zvlášť a
všichni členové výboru byli zvoleni všemi hlasy.
Předseda:
Weiss Petr
Místopředseda:
Lojín Lukáš
Jednatel
Jelínek Karel
Pokladník
Příšovský Martin
Člen výboru
Podracký Miroslav
Revizní komise:
Josef Petr (předseda revizní komise)
Hrobař Petr
Fröhlich Luboš
Plán na rok 2017:
 Zajistit ekonomickou stabilitu klubu
 Organizovat sportovní akce pro děti, případně se na nich podílet
 Pokusit se přes zimní přestávku doplnit hráčský kádr a udrţet se
ve 3. třídě okresního přeboru.
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Na závěr proběhla diskuze a bylo vysloveno poděkování minulému
výkonnému výboru.

4.11. - v obchodním rejstříku byla provedena změna názvu z původního Tělovýchovná
jednota SOKOL PŘEDBOJ na
Tělovýchovná jednota SOKOL PŘEDBOJ, spolek
16.12. – pořádal Sokol taneční zábavu v Yard Resortu na sýpce. K tanci a poslechu
hrála skupina Karyna Band.

2/ Rybářský spolek Předboj
V prvních měsících roku byl v obci zaloţen rybářský krouţek pro děti s tím, ţe
schůzky by se měly konat vţdy po dohodě, pravděpodobně 1x za 14 dní. Náplní
krouţku by měla být jednak teorie na klubovně, jednak schůzky u vody.
Příl. D72/2016 – Návrh programu na rok 2016
7.5. - konalo se rybářské zahájení sezóny od 7.00 hod. u rybníka Velký, spojené
s rybářskými závody.
Tak jako kaţdý rok bylo zajištěno občerstvení.
Příl. D42/2016 – plakát
25.6. - u rybníka Velký se konaly rybářské závody, které rybáři na svých webových
stránkách nazývají Předboj Cup nebo také Předbojský kaprařský závod.
Soutěţilo se ve dvojicích systémem „chyť a pusť“. Bodovanou rybou byl kapr
a amur od 65 cm včetně, rozhodující byla však váha. Ryby byly po zváţení a
zapsání vráceny zpět do vody.
V odpoledních hodinách přišla silná bouřka a velký vítr. Vítr byl tak silný, ţe
zničil rybářům stany určené pro občerstvení.
Příl. D73/2016 - plakát

Yard Resort
Yard Resort je multifunkční areál, který od r. 2010 nabízí řadu volnočasových aktivit.
K dispozici je mj. toto:

 Golf
Golfový areál tvoří významnou část Yard Resortu a nabízí golfovou výuku a
trénování pro dospělé i děti pod dohledem zkušených lektorů. Na hřišti se pořádají
různé akce a turnaje a je moţné stát se členem golfového klubu.
6-jamkové hřiště je neustále vylepšováno. V r. 2016 byl zahájen provoz footgolfového
hřiště s 9 jamkami – viz níţe v přehledu hlavních akcí r. 2016.
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 Kavárna
Kavárna je otevřena veřejnosti denně a slouţí téţ jako recepce pro hráče golfu.
U kavárny ve dvoře je na 145 m2 venkovní zahrádka, na kterou navazuje dětský koutek
pro malé i větší děti. Kapacita kavárny je do 40 míst + 30 míst na zahrádce.
K dispozici je WiFi.
Příl. D90/2016 – nápojový lístek

 Restaurace Ke Tvrzi
Kapacita restaurace je 60 míst ve vnitřních prostorech a 40 míst je na terase.
Otvírací doba: po-pá 11.00-22.00 hod., víkend 9.00-22.00 hod.
Mj. nabízí restaurace také catering. K dispozici je WiFi.
Příl. D 89/2016 – vzorový jídelní lístek – týdenní nabídka

 Hotel Yard Resort
Celková kapacita vč. přistýlek je 64 lůţek.
1x Romantic apartmá
2800,- Kč
9x Pokoje De Luxe
2400,- Kč
10x Pokoje standard
2000,- Kč
Přistýlka De Luxe
800,- Kč
Přistýlka Standard
600,- Kč

 Bydlení ve vilách v Yard Resortu
Yard Resort nabízí mj. také bydlení ve vilách v rezidenčním souboru Jiţní Stráň. Tento
soubor tvoří 16 vilových domů, z nichţ část je jiţ hotová a obydlená, část je teprve ve
výstavbě.

Rezidenční soubor Jiţní Stráň
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Přehled hlavních akcí v Yard Resortu v r. 2016:
12.-14.2. - Valentýnský balíček – ubytování na jednu noc pro 2 osoby:
 romantická výzdoba
 lahev prosecca s jahodami
 krásná kytice pro dámu
 3chodová večeře při svíčkách v restauraci Ke Tvrzi
Cena balíčku v pokoji standard pro 2 osoby
3800,- Kč
Cena balíčku v pokoji de luxe pro 2 osoby
4200,- Kč
Cena balíčku v romantickém apartmá pro 2 osoby 5000,- Kč
snídaně, parkování, WiFi v ceně
6.3. – Vodnické vítání jara – akce pro děti, kterou připravil spolek Dětem pro radost.
Příl. D21/2016 – plakát
10.4. - Divadélko pro děti
Autorské čtení z knihy „Chrochtík a Kvíkalka na cestě za blýskavým prasátkem“
spisovatelky Ester Staré. Čtení se konalo od 15.00 hod. a po čtení následoval
program pro děti v podobě výtvarné dílny navazující na příběh.
Příl. D32/2016 - plakát
4.4. - obecní úřad uspořádal v kavárně vítání občánků.
Přivítáno bylo 11 nových občánků, 1 chyběl. Více viz Obyvatelstvo“ str. 47.
29.5. - Švýcarský dětský den. Organizátorem byla Obchodní komora Švýcarsko Česká republika, Yard Resort a obec Předboj.
10.00 – 16.00 hod. - vstup zdarma
Na programu bylo mj. toto:
 ukázka vaření švýcarských specialit se společností Swiss Cheese
 soutěţní disciplíny pro děti (dojení krávy, Vilém Tell, poznávání švýcarských
zvířátek, skákání v pytli, střílení ze vzduchovky a další)
 dětská golfová akademie
 chytání ryb
 čištění zoubků s Profimedem
 soutěţ pro dospělé o švýcarské ceny
 promítání filmů o Švýcarsku
 švýcarský fast food a menu v restauraci
 taneční vystoupení skupiny Andělky
Příl. D51/2016 – plakát
28.6. - byl zahájen zkušební provoz footgolfového hřiště a bylo zprovozněno 9 nových
jamek. Hřiště na footgolf , který se hraje s fotbalovým míčem bez pouţití
dalšího náčiní a je alternativou klasického golfu, bylo otevřeno kaţdé úterý
a čtvrtek, po celý den. V uvedené dny bylo hřiště vyhrazeno pro kombinovanou
hru footgolfu i golfu zároveň.
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V průběhu července a srpna probíhaly v Yard Resortu letní příměstské tábory. V
nabídce byly tyto moţnosti:
1/ Sportovně taneční příměstský tábor pro děti 4 – 12 let
Termíny: 25.7 -.29.7.2016
15.8.- 19.8.2016
Cena: 2.900,- Kč/5 dní – včetně jídla a pití
Pořádal: Andělky s.r.o.
Příl. D62/2016 - plakát
2/ Golfový tábor pro děti 6 – 15 let
Termíny: 18.7. - 22.7.2016
8.8. - 12.8.2016
22.8. - 26.8.2016
Základní cena: 4690,- Kč, cena pro členy klubu (YRGC): 4220,- Kč (sleva 10 %)
- zapůjčení golfových holí po dobu tábora za poplatek 300 Kč
- opakovaná účast na GPT: sleva 10 % ze základní ceny
- při přihlášení dvou a více dětí na jeden turnus GPT: sleva 10 % ze
základní ceny
Pořádal: Golfový klub Yard Resort
V r. 2016 získal Yard Resort 3. místo v soutěţi o nejlepší svatební místo roku. Bylo
to jiţ potřetí, neboť také v r. 2014 a 2015 získal Yard Resort toto ocenění.

MAS (Místní akční skupina) Nad Prahou
Dle poslední informace na webových stránkách „MAS Nad Prahou“ uzavřelo
k 25.11.2015 Rámcovou partnerskou smlouvu se společností MAS Nad Prahou celkem
78 partnerů, kteří definovali příslušnost k těmto zájmovým skupinám:









Hasiči, rybáři a zemědělci
Kultura a sociální oblast
Místní samospráva a DSO
Sport a tělovýchova
Stavebnictví a zahradnictví
Školství
Volnočasové aktivity

22.5. - se konal „Závod horských kol“, zároveň jako mistrovství MAS nad Prahou.
Akce se uskutečnila za obcí Klíčany směrem na Bašť
Příl. D48/2016 - plakát
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Kultura
Obecní knihovna
Knihovnice: Jana Šandarová
Otvírací doba knihovny: kaţdou středu 14.00 – 18.00 hod.
Celkový počet svazků k 31.12.2016:
Z toho krásná literatura:
Naučná literatura:

2737
2413
324

V roce 2016 přibylo 148 nových knih.
K dispozici byly také výměnné soubory z Husovy knihovny v Říčanech a z výměnného
kniţního fondu knihovny města Mladá Boleslav. V roce 2016 to bylo celkem 21
souborů, coţ představuje 1130 knih.
K dispozici občanům byl veřejný internet umístěný v zasedací místnosti OÚ a přístupný
vţdy v úředních hodinách OÚ.
Počet registrovaných čtenářů v roce 2016
Z toho děti do 15 let
Celkový počet návštěvníků v r. 2016
Celkový počet uţivatelů internetu v r. 2016

84
28
831
8

Celkový počet výpůjček v r. 2016
Z toho dospělí - krásná literatura
Z toho dospělí - naučná literatura
Z toho děti krásná literatura
Z toho děti naučná literatura
Periodika

1714
951
174
393
45
151

Akce knihovny, případně společné akce knihovny a obecního úřadu
6.1.

konalo se první setkání občanů, které se pod názvem „Středeční čajovna“ bude
konat vţdy kaţdou první středu v měsíci, popř. v jiný den dle momentální
situace a moţností případných hostů. Tyto akce se budou konat pod záštitou
obecního úřadu.
Kromě prezentace nových knih a moţnosti popovídat si se sousedy bude se
vţdy podávat čaj nebo káva a případně bude pozvána nějaká zajímavá návštěva.
Tentokrát si účastnice povídaly s paní knihovnicí o dvou zajímavých rostlinách.
První z nich byl rýmovník, zvaný téţ lidově mexický eukaliptus, druhou
zajímavou rostlinou byl angínovník. Obě rostliny si mohly účastnice setkání
prohlédnout a namnoţený rýmovník v malých květináčcích dostala kaţdá jako
dárek.
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Setkání se zúčastnilo 9 ţen
K čaji se podávaly „novoroční buchtičky v perníku“ od paní knihovnice.
Příl. D15/2016 – pozvánka na setkání
10.2. únorová „středeční čajovna“ se konala tentokrát aţ druhou středu v měsíci, aby
bylo moţné zorganizovat besedu s paní Monikou Roubkovou z NATUR
APATYKY z Kralup n/Vlt.
Přednáška o ţivotním stylu a produktech Natur Apatyky byla velmi zajímavá a
zvláště povídání o irisdiagnostice. Účastnice setkání se dozvěděly, co všechno
můţe tato oční diagnostika odhalit. Firma NATUR APATYKA nabízí
provedení irisdiagnostiky v Kralupech n/Vlt. za cenu 1000,- Kč. Toto vyšetření
můţe odhalit příčiny našich zdravotních obtíţí a přírodní produkty NATUR
APATYKY pomáhají tyto příčiny odstranit.
Besedy se zúčastnilo 14 ţen, tvarohové koblíţky k čaji upekla paní knihovnice
Jana Šandarová.
Příl D17/2016 – pozvánka OÚ a knihovny do středeční čajovny
D18/2016 – pozvánka „Natur Apatyky“ k besedě o irisdiagnostice

Paní Monika Roubková z Natur Apatyky v Kralupech – čajovna 10.2.2016

2.3.

konala se „březnová čajovna“ s prohlídkou nových dílů obecní kroniky
a s vyhlášením nejlepších dospělých čtenářů r. 2015. Nejpilnější čtenářkou byla
jiţ tradičně vyhlášena paní Květa Nepomucká. Na druhém místě se umístily dvě
čtenářky, a sice paní Marie Suldovská a Hana Příšovská, třetí místo obsadila
paní Magdalena Čermáková. Všechny oceněné čtenářky si odnesly malý dárek
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v podobě výběru časopisů. Protoţe se blíţil 8. březen, bylo toto setkání zároveň
také malou oslavou MDŢ a kaţdá účastnice si odnesla domů růţičku od
obecního úřadu. Zúčastnilo se celkem 12 ţen. Výborný koláč k čaji přinesla paní
Marie Suldovská.
Příl. D20/2016 – pozvánka
16.3. knihovnu navštívily dopoledne děti z MŠ Předboj.
S těmi nejmenšími - „Včeličkami“ - si paní knihovnice četla z kníţky Jana
Karafiáta „Broučci“ a děti pak vymalovaly omalovánky s touto tématikou.
Nakonec pustila paní knihovnice dětem Broučky z Večerníčkových pohádek.
Potom přišly do zasedací místnosti OÚ starší děti - „Sovičky“- a ty si četly
s paní knihovnicí Pohádky z mechu a kapradí. Obě skupiny dětí navštívily pak,
jako vţdy, knihovnu a děti si mohly vybrat kníţky, které by chtěly přečíst.
23.3. v zasedací místnosti OÚ se konalo 7. podvečerní „velikonoční“ setkání
předbojských dětí. Nejprve pohovořila paní knihovnice Jana Šandarová s dětmi
na téma Velikonoc a společně si všichni připomněli velikonoční tradice. Byli
vyhlášeni a odměněni nejlepší dětští čtenáři roku 2015. Jednalo se o 3 děvčata,
která si odnesla malé dárečky a diplomy. Poté děti vyráběly velikonoční
dekorace. Figurky s velikonoční tématikou vyřezané z polystyrenu omalovaly
a polepily barevnými peříčky. Kaţdé dítě pak jedním svým výtvorem ozdobilo
velikonoční břízku před obecním úřadem a zbylé výtvory si děti odnesly domů.
Příl. D23/2016 – pozvánka
11.4. konala se „dubnová čajovna“. Tentokrát nikoliv středeční, ale pondělní.
Termín byl přizpůsoben moţnostem hosta, paní Mgr. Markéty Gerlichové, PhD,
která je občankou Předboje a přišla pohovořit o muzikoterapii. Během své krátké
přednášky vysvětlila účastnicím čajovny jak muzikoterapie funguje, předvedla
několik drobných hudebních nástrojů, které pouţívá při své práci a pohovořila o
případech lidí, kterým pomohla muzikoterapie vrátit se do ţivota po těţkých
úrazech nebo váţných chorobách. Během povídání se opět podávaly různé druhy
čajů. Opět výborný moučník k čaji přinesla paní Magdalena Čermáková.
Účast: 13 ţen
Příl. D34/2016 - pozvánka
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Mgr. Markéta Gerlichová PhD při ukázkách své práce v dubnové čajovně 11.4.2016
4.5.

konala se „květnová čajovna“. Paní knihovnice seznámila přítomné s novými
knihami v knihovně a povídalo se o historii vaření čaje a správném způsobu jak
ho vařit. Předváděly se čajové konvičky, které donesly účastnice „čajovny“
na ukázku. K tomu se opět popíjel čaj s výborným koláčem, který upekla paní
knihovnice Jana Šandarová.
Účast: 12 ţen
Příl. D45/2016 – pozvánka

8.6. - konala se „červnová čajovna“. Jedna z pravidelných účastnic paní Vladimíra
Medová vyprávěla o své cestě do Peru a Bolívie, kterou podnikla začátkem
roku se svými dospělými dětmi Martinem a Šárkou. Zajímavé vyprávění bylo
doplněno fotografiemi z cesty, které se promítaly prostřednictvím počítače na
televizní obrazovku.
Účast: 12 seniorek – k čaji se podávaly sušenky
Příl. D47/2016 – pozvánka
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Paní Vladimíra Medová v červnové čajovně

8.6.2016

11.7. - konala se „červencová čajovna“. Tentokrát opět v pondělí místo ve středu.
Na programu bylo rozloučení s jednou z pravidelných účastnic těchto akcí.
MUDr. Marie Kolářová byla nucena se ze zdravotních důvodů přestěhovat a tak
vyuţila této akce, aby se s ostatními účastnicemi rozloučila. Jako dárek přinesla
sekt na přípitek a bloky a tuţky, pro pravidelné účastnice čajovny na vyplňování
různých testů a kvízů, kterými si seniorky bystří paměť při společných setkáních.
Od účastnic čajovny přijala malý dárek, kterým byl symbolicky čaj a hrnek na
čaj a slíbila, ţe pokud bude o konání čajovny včas informována a dovolí jí to
zdravotní stav, bude ji i nadále navštěvovat.
Účast: 11 ţen – k čaji se podávaly sušenky
Příl. D59/2016 – pozvánka
5.9. - konala se „zářijová čajovna“ spojená s 2. Předbojským štrúdlováním, tj.
soutěţí v pečení sladkých štrúdlů. Kaţdá účastnice soutěţe přinesla 1 svůj štrúdl
a porota sloţená z těch účastnic čajovny, které nic nepekly, posoudila, který štrúdl
je nejlepší. Do soutěţe bylo přihlášeno celkem 12 štrúdlů. Po vyhodnocení
soutěţe byly štrúdly pouţity jako občerstvení pro účastnice čajovny.
Celkový počet účastnic: 16
Porota: paní Jelínková, Kučerová a Rybová
Pořadí v soutěţi: 1. místo – Marie Monevová
2. místo – Ivana Stejskalová st.
3. místo – Michaela Langová
Příl. D69/2016 – pozvánka na 2. Předbojské štrúdlování
D70/2016 – pozvánka na zářijovou čajovnu
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5.10. - konala se „říjnová čajovna“ se zajímavým vyprávěním Hany Svobodové,
rodačky z Předboje, o záchraně ţelv v Indonésii, kterému se jiţ dlouhou dobu
věnuje. Do Indonésie jezdí jiţ 7 let a od r. 2014 působí na severovýchodním
Borneu jako koordinátor projektu na ochranu mořských ţelv pro mezinárodní
společnost Turtle Foundation. Své vyprávění doplnila také fotografiemi a
videem.
Účast: 17 osob – k čaji se podával punčový dort od paní JanyŠandarové
Příl. D85/2016 – pozvánka
V1/2016 – novinový článek o Haně Svobodové

Hana Svobodová při vyprávění o ţelvách

5.10.2016

2.11. - konala se „listopadová čajovna“ s povídáním o různých přírodních léčivých
prostředcích a účastnice si také zacvičily jednoduché cviky rukama převzaté
z internetu. Dalším bodem programu byla ukázka nových knih z výměnného
fondu Husovy knihovny v Říčanech.
Účast byla tentokrát nebývale nízká – pouze 7 ţen. K čaji se podávaly
sušenky.
Příl. D93/2016 – pozvánka
1.12. - konalo se “8. Podvečerní setkání dětí“ – předvánoční, v zas. místnosti OÚ.
Jako kaţdoročně si děti popovídaly s paní knihovnicí o vánočních zvycích a
tradicích. Potom si omalovaly ozdoby z polystyrenu a udělaly další ozdoby na
stromeček tak, ţe obalily různé krabičky barevnými papíry. Některé ozdoby si
vzaly děti domů, ostatními ozdobily vánoční stromeček připravený před
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obecním úřadem. Poté byl stromek rozsvícen a všichni se u něj vyfotografovali.
Příl. D101/2016 – plakát

Rozsvícení vánočního stromku 1.12.2016

7.12. – děti z obou tříd MŠ Předboj navštívily knihovnu. První přišly menší děti „Včeličky“. Ty si s paní knihovnicí přečetly pohádku Veselé vánoce a pak
vymalovaly hvězdičky, kterými ozdobily knihovnu. S většími dětmi „Sovičkami“ si paní knihovnice přečetla pohádku Vánoční hvězda a děti pak
vyráběly vánoční stromečky, kterými také vyzdobily knihovnu. Na závěr si děti
v knihovně vybraly kníţky, které by chtěly o vánočních svátcích přečíst. Úplně
na závěr děti zazpívaly paní knihovnici koledu.
19.12. - konalo se 4. Předbojské pečení. Při příleţitosti vánočního posezení seniorů,
které tentokrát proběhlo v rámci prosincové čajovny se konala soutěţ o
nejúţasnější vánoční cukroví. Do soutěţe se zapojilo 9 z přítomných 15
seniorek. Porota sestavená ze 3 účastnic měla za úkol sestavit pořadí na prvních
3 místech. Soutěţ byla velmi vyrovnaná a všechny tři vybrané výherkyně měly
stejný počet hlasů, takţe byla vyhlášena 3. první místa, a sice:
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Hana Příšovská
Marie Monevová
Eva Ulrychová.

Všechny tři výherkyně obdrţely dárek, který mohly pouţít k vánoční výzdobě.
Zbylé cukroví ochutnaly všechny účastnice setkání k čaji, který se podával
během celého odpoledne.
Ještě před vyhlášením výsledků soutěţe navštívily seniorské setkání opět děti z
MŠ Předboj, které přednesly hezké pásmo básniček a kaţdá ze seniorek
obdrţela od dětí papírovou skládačku sněhuláka, vybarvenou pastelkami.
Příl. D104/2016 – plakát na Předbojské pečení
D105/2016 – papírová skládačka sněhuláka od dětí z MŠ Předboj

Vystoupení dětí z MŠ Předboj na setkání seniorů a vánočním pečení 19.12.2016

Zájezdy za kulturou
V r. 2016 se uskutečnily 2 zájezdy do praţských 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.
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27.4. - zájezd do Divadla Na Fidlovačce
hra: DOHAZOVAČKA – cena vstupenky (zvýhodněná) 205,- Kč
Příl. D36/2016 – pozvánka
26.10. - zájezd do Divadla Na Fidlovačce
hra: AŢ NAPRŠÍ A USCHNE – cena vstupenky (zvýhodněná) 270,- Kč
Příl. D82/2016 – pozvánka

Různé z kultury
1. Radio Dechovka, které má oficiální sídlo v Předboji a vysílací studio v budově
bývalého nádraţí v Kojeticích, slavilo 7. narozeniny. Oslava se konala v rámci
oslav kojetické poutě 11.6. na fotbalovém hřišti v Kojeticích v době od 12.00 do
15.00 hod. K tanci i poslechu hrála kapela Mělničanka, uváděli Radka
Macháčková a Láďa Paseka. V rámci programu vystoupili i někteří další
moderátoři rádia a hosté. Oslava se ţivě přenášela do vysílání Radia Dechovka.
Příl. D57/2016 – plakát na Svatovítskou pouť v Kojeticích s oslavou výročí RD
2. V Yard Resortu se 23.12. konalo vánoční divadelní představení dětem pro
radost. Pod názvem „Hlídali jsme Jeţíška“ mohly děti zhlédnout tradiční
vánoční příběh netradičním pohledem – očima Oslíka a Volka. Vstupné 50,Kč/dítě. Vystoupení se konalo za podpory společností Elit company s.r.o., Yard
a.s. a obce Předboj.
Příl. D108/2016 – plakát na divadelní představení

Školství
Mateřská škola Předboj, příspěvková organizace – kapacita 56 dětí
Adresa: Hlavní č. 300
Zřizovatel školy: Obec Předboj
Dotace obce na provoz MŠ Předboj v r. 2016 činily celkem 1,505.710,- Kč.
Strava do MŠ je dováţena ze školského zařízení Ertus – školní jídelny, spol. s.r.o.
Personální obsazení MŠ v r. 2016:
ředitelka a učitelka - Ing. Kateřina Beránková
asistentka ředitelky - Michaela Langová
účetní
- Ivana Stejskalová
učitelky
- Lucie Hubálková
- Ingrid Wintersteiner
- Šárka Šádková
- Lenka Kantnerová

69
asistent pedagoga – Daniel Švarc
výdej jídla
- Martina Šochová
školník
- Petr Makal
uklízečka a pomocnice - Dana Maričáková
uklízečka a pomocnice - Iva Cibulková
Provozní doba školky
7 – 17 hod.
Školné a stravné
šk. r. 2015/2016
školné
915,- Kč
stravné 882,- Kč
šk. r. 2016/2017
školné 922,- Kč
stravné 882,- Kč
Provoz v době letních prázdnin byl zajištěn takto:
3. aţ 14.7. 2017
MŠ Hovorčovice
21.8.aţ 1.9.2017
MŠ Předboj
V době od 3.7. do 18.8.2017 byl provoz MŠ Předboj přerušen.
Zájmové krouţky
Angličtina
cena Kč/pololetí/dítě
Flétna
„
Logopedie
„
Keramika
„
Cvičení pro zdraví
„
Výtvarná dílna
„

600,700,600,900,600,900,-

Škola bruslení
Probíhala v měsících lednu aţ březnu ve spolupráci se zimním stadionem
v Neratovicích.
Škola plavání
Probíhala v měsících dubnu aţ květnu ve spolupráci s plaveckým stadionem
v Neratovicích
16.3. - navštívily děti z MŠ Předboj knihovnu a v zasedací místnosti OÚ si četly
pohádky s paní knihovnicí. Na závěr si vybraly v knihovně kníţky, které by
chtěly přečíst. (Viz téţ „Obecní knihovna“ str. 62)
7.12. – se uskutečnilo druhé setkání dětí z MŠ Předboj v knihovně s obdobným
programem jako v březnu. (Viz „Obecní knihovna“ str. 66)
10.11.- uspořádala MŠ Předboj Martinskou lampionovou slavnost.
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Budova MŠ Předboj

5.12.2016

Základní škola a Mateřská škola Kojetice
Ředitelka:

Mgr. Pavlína Komeštíková

Základní škola
Malotřídní škola pro 40 ţáků 1. stupně ZŠ spojených ve třech třídách.
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školu v Kojeticích 5 ţáků z Předboje.
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školu v Kojeticích 6 ţáků z Předboje

Mateřská škola
Kapacita MŠ Kojetice je 44 dětí a v r. 2016 ji navštěvovalo také několik dětí z Předboje.
Školní rok 2015/2016 – 5 dětí
Školní rok 2016/2017 – 4 děti
Příspěvek obce Předboj obci Kojetice za děti v MŠ Kojetice činil v r. 2016 14.300,- Kč.
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Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice
Přestoţe v r. 2015 byl dokončen nový pavilon školy, tzv. rondel, kde bylo umístěno
8 tříd prvního stupně, nebyla kapacita školy stále dostačující. V dubnu 2016 byla na
webových stránkách obce Líbeznice zveřejněna informace o úmyslu obce zadat
podlimitní veřejnou zakázku na „Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice – III. etapa –
přestavba půdních prostor.
Dle usnesení zastupitelstva obce Líbeznice č. 4 z 29.6.2016 byla dotace ze státního
rozpočtu na přestavbu půdních prostor školy navýšena na 26.056.800,- Kč, avšak
předpokládané náklady na tuto akci činily v té době jiţ cca 35 mil. Kč a obec Líbeznice
zahájila jednání s obcemi ve spádovém obvodu školy o rozdělení investičních nákladů.
Přijetí dětí z Předboje do školy v Líbeznicích zaručuje:
1. „Dohoda o spádovém obvodu ZŠ Líbeznice pro ročníky 1 – 9“ uzavřená
v minulých letech v souladu se zákonem mezi obcemi Předboj a Líbeznice
2

„Smlouva o spolupráci obcí“ uzavřená 9.10.2014 na dobu určitou do
31.12.2030. V souladu s touto smlouvou uhradila obec Předboj obci Líbeznice
dohodnutý investiční účelový příspěvek na výstavbu rondelu ve výši
1,750.000,-, který byl uhrazen takto:
 V r. 2014
437.500,- Kč
 V r. 2015
1,312.500,- Kč

V r. 2016 zaplatila obec Předboj obci Líbeznice tyto částky:
1. Investiční příspěvek na akci „Rozšíření kapacity
ZŠ a ZUŠ Líbeznice – přestavba půdních prostor“
2. Investiční příspěvek na dovybavení zázemí
sportovního areálu školy

425.014,- Kč
90.000,- Kč

Ţádost o eventuální poskytnutí příspěvku na dobudování zázemí areálu školy s návrhem
potřebného investičního dovybavení předloţila obec Líbeznice a na veřejném zasedání
Zastupitelstva obce Předboj bylo dohodnuto podílet se na dobudování zázemí areálu
školy. Bylo odsouhlaseno uvolnit částku 90.000,- Kč, která by byla pouţita na
vybavení areálu hřiště u školy lavicemi pro tribunu, lavičkami, odpadkovými koši a
orientačním systémem s informačními tabulemi. Pro tento příspěvek škole hlasovali 4
z přítomných 6 zastupitelů, 1 se zdrţel hlasování a 1 byl proti.
V roce 2016 oslavila ZŠ a ZUŠ Líbeznice 60. výročí výuky v „nové“ škole.
10.9. proběhly v době od 10.00 do 14.00 hod. oslavy 60. výročí školy spojené s dnem
otevřených dveří, kulturním vystoupením ţáků ZŠ a ZUŠ Líbeznice,
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výstavou k historii školy, výstavou výtvarných prací dětí a sportovním
programem.
Příl. D80/2016 – Plakát na den otevřených dveří k 60. výročí školy
D81/2016 – Broţura vydaná k 60. výročí školy
Do školy dojíţdějí děti z Předboje autobusem:
 Do školy v Kojeticích je moţné vyuţít několik spojů linky 418 do/ze zastávky
Kojetice, ţel.st.
 Do Líbeznic jezdí děti linkou 368. Jeden ranní spoj z Předboje a dva polední
spoje z Ládví zajíţdějí ke škole, zast. Líbeznice, škola. U ostatních spojů je
nutné vyuţít zastávku Líbeznice II.
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/2017 se konal takto:
ZŠ Kojetice – 10.2.2016 od 12 do 16 hodin
Malotřídní základní škola v Kojeticích nabízela pro školní rok 2016/2017
celkem 11 volných míst.
Příl.D31/2016 – informace školy o zápisu do prvních tříd
ZŠ a ZUŠ Líbeznice – 23.1.2016 od 9.00 do 15.30 hod.
Náhradní termín 9.2.2015 od 14.00 do 16.00 hod.

Zdravotnictví
Zdravotní ordinace praktické lékařky pro dospělé v Předboji je v ulici Baštěcká 315.
Lékařka:
MUDr. Henrieta Mavrogeni
Zdravotní sestra: Petra Rollová
Ordinační hodiny:
Po
11.00 - 13.30 hod
Út
7.00 - 9.00 hod.
St
7.00 - 9.00 hod.
Čt
16.00 - 19.00 hod.
Pá
12.00 - 15.00 hod.
MUDr. Henrieta Mavrogeni ordinuje také v Libiši a v Praze.
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Část občanů vyuţívá zdravotní středisko v Líbeznicích, kde ordinují tito
lékaři:
Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Jana Posltová
Ordinační hodiny: Po, Út, Čt, Pá 7.00 – 12.00 hod. , St 13.00 – 18.00 hod.
Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Jana Harnová (vystřídala v r. 2015 MUDr.
Evu Chlumskou, která odešla do starobního důchodu)
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, Čt 7.30 – 12.30 hod. (10.00 – 12.30 hod. poradna)
Pá
7.30 – 12.00 hod. (10.00 – 12.30 hod. poradna)
Zubní lékařka MUDr. Eva Hlavičková
Ordinační hodiny:
Po, Út, Čt 7.30 – 14.30 hod.
St
13.00 – 18.00 hod.
Pá
neordinuje 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.
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 (dojíţdí z Neratovic)
Ordinační hodiny v Líbeznicích:
Po 15.10 – 16.10 hod.
St
15.10 – 16.10 hod.
Pá 14.10 – 15.10 hod.
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Zdravotní středisko v Líbeznicích

18.4.2016

Nejbliţší a nejvíce vyuţívané lékárny:
Líbeznice, Ul. Martinova 142.
Neratovice, především v ul. Kojetické 1021, avšak je zde několik dalších lékáren.
Praha, především u metra Ládví a v hypermarketu Globus v Čakovicích
Nejbliţší nemocnice:
 Nemocnice Neratovice, která je součástí skupiny VAMED Mediatera.
 PP Hospitals, s.r.o. - nemocnice Brandýs n/Labem-StaráBoleslav
 Nemocnice Měšice – Centrum integrované onkologické péče z.s.
Mj. poskytuje nemocnice také tzv. následnou lůţkovou péči (LDN) a pacienti
jsou sem odesílání jinými nemocnicemi k doléčení.
 Nemocnice Na Bulovce – zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR
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Doprava
Dopravní obsluţnost zajišťoval v r. 2016 ROPID (Regionální organizátor praţské
integrované dopravy) prostřednictvím dopravce, firmy ČSAD Střední Čechy se sídlem
v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.

Změny jízdních řádů v r. 2016:
Linka PID 368 Praha, Ládví – Předboj
28.2. - Jediná změna: posunutí odjezdu z Ládví u spoje č. 13 o 5 min. (7.45 místo 7.40)
Příl. D24/2016 – JŘ směr Ládví
D25/2016 – JŘ směr Předboj
2.7. - Prázdninový jízdní řád
Příl. D49/2018 - JŘ
12.7. - V prázdninovém jízdním řádu byla vypuštěna ve směru z Ládví do Předboj
zastávka Skládka Ďáblice. Kvůli opravě silnice v Březiněvsi, byla doprava v
Ďáblicích odkloněna na Čakovice s výjezdem u Bořanovic.
Příl. D74/2016 JŘ
22.7. - Byla dokončena oprava silnice a obnovena zastávka Skládka Ďáblice.
Příl. D75/2016 JŘ
28.8. - Poprázdninový JŘ
Příl. D76/2016
1.11. - Na základě poţadavku obce Bašť došlo od 1.11. k přidání jednoho nového spoje
pro přepravu dětí do školy v Líbeznicích, neboť jeden stávající spoj odjíţdějící
z Předboje v 7.22 hod., který slouţí jako školní autobus a zajíţdí ke škole, jiţ
kapacitně nestačí pro všechny děti z Předboje a z Baště. Nově bude stávající
školní spoj odjíţdět z Předboje v 7.28. hod. a nově přidaný spoj bude vyjíţdět z
Baště v 7.23 hod. a bude rovněţ zajíţdět ke škole.
Příl. D 88/2016 - JŘ
24.12. - Prázdninový JŘ (vánoční)
Příl. D109/2016 - JŘ

Linka PID 418 Neratovice – Veliká Ves – Odolena Voda
28.2. - Byl přidán jeden nový spoj v 14.49 hod. z Neratovic.
Příl. D26/2016 – JŘ pro oba směry
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11.12. – Ţádné změny pro Předboj
Příl. D110/2016 – JŘ pro oba směry
Ceny jízdenek v r. 2016:
Ceny jízdenek z/do naší obce se v r. 2016 nezměnily, tzn.
Plnohodnotná jízdenka Předboj – Ládví 46,- Kč - 6 pásem max. 150 min.
Plnohodnotná jízdenka Předboj – Ládví 32,- Kč pouze pro dojezd k metru
4 pásma – 0, B,1, 2 (neplatí pro pásmo P)
Plnohodnotná jízdenka Předboj – Ládví s opencard pro Prahu - 18,- Kč (1. a 2. vnější
pásmo + pásmo B - platnost 30 min.)
Do obce je moţno cestovat také všemi autobusovými spoji linek 348 a 369 do/ze
zastávky Předboj,Rozc. na silnici I/9 (bez přestupu na PID 368 v Líbeznicích).
Příl. D77/2016 – JŘ PID 348 z 28.8.2016
Za prokazatelné ztráty dopravce zaplatila obec ROPIDu v r. 2016 tyto částky:
Linka 368
147.995,39
Linka 418
72.420,80
Celkem
220.416,19

Zimní údrţba 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 mikroregionu Povodí Mratínského potoka. Ten slouţí zúčastněným obcím
celoročně a za jeho provoz zaplatila obec v r. 2016 tyto částky:
Záloha na provoz
Doplatek
Celkem

100.000,- Kč
5.525,- Kč
105.525,- Kč

Úklid sněhu a posyp okresních komunikací procházejících obcí zajišťuje SÚS (Správa
a údrţba silnic). V případě mimořádných kalamitních situací objednává obec u SÚS
také úklid silnice kolem rybníka Velký do Baště, která je místní komunikaci.
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Podnikání v obci
Statistický přehled podnikatelských subjektů v obci Předboj dle údajů z veřejného
rejstříku webových stránek www.kurzy.cz. Stav k 31.12.2016:

Celkem
Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající dle ţivnostenského
zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného neţ
Ţivnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
Akciové společnosti

Registrované
podniky
252
205
189

Podniky se
zjištěnou aktivitou
155
125
114

10

5

1
47
38
1

1
30
25
1

V obci bylo k 31.12.2016 evidováno 34 provozoven.

Jitka Paděrová
kronikářka
16.9.2017

78

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. 79 aţ 81.
2. Novinové výstřiţky – jsou označeny písmenem V, pořadovým č. a rokem. Jsou
nalepeny na samostatných arších papíru s uvedením názvu novin, data a č.
stránky. Jejich seznam je uveden na str. 82.
3. Fotografie – jsou označeny písmenem F, pořadovým č. a rokem a jsou uloţeny
v samostatném albu. Na rubu kaţdé fotografie je popis a pořadové číslo, popř.
autor fotografie. Popis a č. fotografie jsou uvedeny také v albu vedle fotografie.
4. CD a DVD – jsou označeny písmeny CD, pořadovým č. a rokem. Jejich seznam
je uveden na str. 82.
Pokud jsou přílohy v přímé souvislosti s textem, je v textu uveden odkaz na tyto
přílohy.
Text kroniky ve formátu PDF a fotografie F1 aţ F281/2016 jsou zálohovány na
samostatných CD, které jsou téţ nedílnou součástí kroniky.
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Seznam příloh ke kronice roku 2016
Dokumenty:
D1/2016 – Schválený rozpočet obce na r. 2016
D2/2016 – Závěrečný účet obce za r. 2016
D3/2016 – Zápis z 9. zasedání ZO Předboj 11.1.2016
D4/2016 – Zápis z 10. zasedání ZO Předboj 16.3.2016
D5/2016 – Zápis z 11. zasedání ZO Předboj 26.4.2016
D6/2016 – Zápis z 12. zasedání ZO Předboj 6.6.2016
D7/2016 – Zápis z 13. zasedání ZO Předboj 10.8.2016
D8/2016 – Zápis ze 14. zasedání ZO Předboj 26.9.2016
D9/2016 – Zápis z 15. zasedání ZO Předboj 12.12.2016
D10/2016 – Harmonogram svozu odpadů F.C.C. v r. 2016
D11/2016 – Novoročenka – PF 2017
D12/2016 – Rozpočtový výhled obce Předboj na období 2016 – 2019
D13/2016 – Poplatky pro r. 2016
D14/2016 – Informace Středočeských vodáren o ceně vody v r. 2016
D15/2016 – Pozvánka na setkání občanů s názvem „Středeční čajovna“ 6.1.2016
D16/2016 – Vzor nálepky na popelnice s novým názvem společnosti FCC Environment
D17/2016 – Pozvánka do „Středeční čajovny“ 10.2.2016 - irisdiagnostika
D18/2016 – Pozvánka Natur Apatyky na besedu o irisdiagnostice
D19/2016 – Úmrtní oznámení – Oldřich Zeman
D20/2016 – Pozvánka do „Středeční čajovny“ 2.3.2016
D21/2016 – Plakát na „Vodnické vítání jara“ v Yard Resortu 6.3.2016
D22/2016 – Plakát na setkání předbojských seniorů – film „Domácí péče“ v Yard
Resortu 21.3.2016
D23/2016 – Pozvánka pro děti na 7. podvečerní „velikonoční“ setkání s vyhlášením
nejlepšího dětského čtenáře obecní knihovny v r. 2015 - 23.3.2016
D24/2016 – Změna JŘ linky PID 368 z 28.2.2016 směr Ládví
D25/2016 – Změna JŘ linky PID 368 z 28.2.2016 směr Předboj
D26/2016 – Změna JŘ linky PID 418 z 28.2.2016 oba směry
D27/2016 – Plakát na jarně-letní bazárek dětského oblečení v Yard Resortu 2.4.2016
D28/2016 – Vzor Pozvánky na vítání občánků 4.4.2016
D29/2016 – Vzor Pamětního listu na vítání občánků 4.4.2016
D30/2016 – Pamětní arch z vítání občánků 4.4.2016
D31/2016 – Plakát na zápis dětí do první třídy pro šk.r. 2016/2017 do školy v Kojeticích
D32/2016 – Plakát na autorské čtení pro děti v Yard Resortu 10.4.2016
D33/2016 – Plakát s nabídkou slepiček – Drůbeţ Červený Hrádek – firma Dráb
D34/2016 – Pozvánka do dubnové čajovny 11.4.2016
D35/2016 – Plakát na Velikonoční mašlovačku 25.3.2016
D36/2016 – Pozvánka do divadla – hra Dohazovačka 27.4.2016
D37/2016 – Oznámení o zahájení provozu dětského hřiště na Západní Stráni
D38/2016 – Informační leták o nově otevřeném obchodu s dřeven na Tůmovce
D39/2016 – Plakát s nabídkou slepiček od firmy „Drůbeţárna Hořešovice“
D40/2016 – Plakát s nabídkou slepiček od firmy „Farmička Orlík“ z Kunratic
D41/2016 – Výňatek ze Souhrnného přehl. změn Poštovních podmínek ČP k 1.5.2016
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D42/2016 – Plakát rybářského spolku na zahájení sezony a rybářskými závody 7.5.16
D43/2016 – Plakát na pálení čarodějnic na hřišti – 30.4.2016
D44/2016 – Plakát na 9. Předbojský blešák 8.5.2016
D45/2016 – Pozvánka do květnové Čajovny 4.5.2016
D46/2016 – Plakát na Krátký duatlon v Dlouhé ulici pro děti od 2 do 15 let – 14.5.2016
D47/2016 – Pozvánka do červnové čajovny na povídání o Peru – 8.6.2016
D48/2016 – Plakát na závod horských kol (MAS nad Prahou) – 22.5.2016
D49/2016 – Prázdninový JŘ linky 368 platný od 2.7.2016
D50/2016 – Úmrtní oznámení – Jan Lidický
D51/2016 – Plakát na Švýcarský dětský den v Yard Resortu – 29.5.2016
D52/2016 – Plakát na Grilovačku u Svobodů – 27.5.2016
D53/2016 – Plakát na Grilovačku u Svobodů – 11.6.2016
D54/2016 – Plakát na „Dětský den“ na hřišti – 5.6.2016
D55/2016 – Diplom za splnění disciplín na dětském dni 5.6.2014
D56/2016 – Plakát na dětskou dopravní akci „Bezpečně v naší obytné zóně“ 6.6.2016
D57/2016 – Plakát na Svatovítskou pouť v Kojeticích s oslavou 7. narozenin Radia
Dechovka
D58/2016 – Plakát na Memoriál Františka Čiháka – turnaj v malé kopané 25.6.2016
D59/2016 – Pozvánka do červencové čajovny – 11.7.2016
D60/2016 – Foto z průběhu prací na rekonstrukci víceúčelového hřiště – září 2016
D61/2016 – Plakát na Grilovačku u Svobodů – 8.7.2016 – informační leták
D62/2016 – Nabídka letních příměstských táborů v Yard Resortu – Andělky s.r.o.
D63/2016 – Úmrtní oznámení – Věra Rosenhoferová
D64/2016 – Informace o příjezdu auta ovocnářské farmy z Turnova s nabídkou ovoce,
brambor, medu apod.
D65/2016 – Vzor nabídky produktů fy Family Market
D66/2016 – Nabídka kominických sluţeb firmy REVIZE-KOMÍNY-KOTLE s.r.o.
D67/2016 – Nabídka kontroly a čištění spalinových cest od firmy KROS spol. s r.o.
3.- 8.10.2016
D68/2016 – Plakát na Sportovní den k 90. výročí zaloţení Sokola Předboj 10.9.2016
D69/2016 – Pozvánka na 2. Předbojské štrůdlování 5.9.2016
D70/2016 – Pozvánka do zářijové čajovny 5.9.2016
D71/2016 – Plakát na zájezd na Zahradu Čech 12.9.2016
D72/2016 – Informace o zaloţení rybářského krouţku pro děti v Předboji
D73/2016 – Plakát na „Předboj Cup“ - kaprařský závod rybářů 25. - 26.6.2016
D74/2016 – Změna JŘ PID 368 z 12.7.2016
D75/2016 – Změna JŘ PID 368 z 22.7.2016
D76/2016 – Poprázdninová změna JŘ PID 368 z 28.8.2016
D77/2016 – JŘ PID 348 Praha,Bulovka – Zálezlice,Kozárovice a zpět z 28.8.2016
D78/2016 – Podzimní nabídka slepiček Drůbeţárny Hořešovice
D79/2016 – Osvědčení o úspoře emisí za r. 2015
D80/2016 – Plakát na den otevřených dveří ZŠ a ZUŠ Líbeznice k 60. výročí školy –
10.9.2016
D81/2016 – Broţura vydaná k 60. výročí ZŠ Líbeznice
D82/2016 – Pozvánka do divadla na hru „Aţ naprší a uschne“ - 26.10.2016
D83/2016 – Informace o prodeji slepiček - od firmy Drůbeţ Červený Hrádek
D84/2016 – Plakátek na „Krátký duatlon v Dlouhé ulici“ pro děti – 28.9.2016
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D85/2016 – Pozvánka do říjnové čajovny 5.10.2016
D86/2016 – Plakát na Podzimně-zimní bazárek dětského oblečení 15.10.2016
D87/2016 – Sada hlasovacích lístků pro volby do krajských zastupitelstev a sada
hlasovacích lístků pro volby do Senátu Parlamentu ČR – 7.-8.10.2016
D88/2016 – Změna JŘ PID 368 z 1.11.2016
D89/2016 – Vzorový jídelní lístek Restaurace Ke Tvrzi – týdenní nabídka
D90/2016 – Nápojový lístek kavárny v Yard Resortu
D91/2016 – Výsledky hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR 7. a 8.10.2016
D92/2016 – Info o otevření Restaurace U dvou Černých kohoutů (dříve U Svobodů)
D93/2016 – Pozvánka do listopadové čajovny 2.11.2016
D94/2016 – Úmrtní oznámení – Marie Břeňová
D95/2016 – Pamětní arch z vítání občánků 7.11.2016
D96/2016 – Přáníčko od dětí z MŠ dětem při vítání občánků 7.11.2016
D97/2016 – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č. 1/2016 územního
opatření o stavební uzávěře z 15.12.2016
D98/2016 – Plakát na filmové předst. pro seniory „Jak se zbavit nevěsty“ 28.11.2016
D99/2016 – Plakát na „Mini kino„ pro malé děti v zasedací místnosti OÚ 9.11.2016
D100/2016 – Vzorový jídelní lístek restaurace U Dvou Černých Kohoutů – 11/2016
D101/2016 – Plakát na 8. podvečerní setkání dětí a rozsvěcení stromečku 1.12.2016
D102/2016 – Plakát na Mikulášské setkání v ulici u Rybníčka 5.12.2016
D103/2016 – Úmrtní oznámení – Vlasta Vejvodová
D104/2016 – Plakát na 4. Předbojské pečení v rámci posezení seniorů 19.12.2016
D105/2016 – Papírová vystřihovánka sněhuláka pro seniory od dětí z MŠ Předboj
D106/2016 – Ceník Řeznictví Mašek – rozvoz masa aţ do domu – září 2016
D107/2016 – Pozvánka na 3. Večerní předsilvestrovský pochod obcí s hůlkami
30.12.2016
D108/2016 – Plakát na vánoční divadelní představení v Yard Resortu „Hlídali jsme
Jeţíška“ – 23.12.2016
D109/2016 – Změna JŘ linky 368 - prázdninový jízdní řád platný od 24.12.2016
D110/2016 – Změna JŘ linky 418 – platný od 11.12.2016
D111/2016 – Vzor nálepky na popelnici na komunální a bio odpad

82

Výstřiţky:
V1/2016 - Blesk 22.5.2016 – Hana Svobodová: Zachránila jsem uţ tisíce karet
obrovských
V2/2016 – Aha! 2.10.2016 – Informace o svatbě reţiséra Adamce v Yard Resortu v
Předboji V3/2016 – Blesk 3.10.2016 – Janeček začínal jako učitel v
Líbeznicích

CD/DVD
CD1/2016 – text kroniky ve formátu PDF
CD2/2016 – Fotografie F1 aţ F281/2016 (fotografie, které jsou v tištěné podobě
uloţeny v samostatném albu)
CD3/2016 – (DVD) Všechny fotografie obce z r. 2016
CD4/2016 – (DVD) Různé akce-1. část
CD5/2016 – (DVD) Různé akce-2. část
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A
Akce Sokola Předboj

55

Akce restaurace U Dvou Černých kohoutů

37

Akce restaurace Na Hřišti

38

B
Bazárek dětského oblečení

26,30

C
Ceny jízdného PID

76

Č
Činnost obecního úřadu

11

Činnost obecní policie

51

Členové obecního zastupitelstva

6

D
Děti narozené v r. 2016

46

Dětský den

13

Divadlo

68

Domácí zvířectvo

44

Doprava

75

Dopravní akce pro děti

28

F
Fotbal

54

H
Hřbitovy

34
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CH
Charakteristika roku

2

K
Kadeřnictví

32

Kanalizace

17

Kavárna – Yard Resort

38

Knihovna

60

Kominické sluţby

32

Komunální odpad

18

Kontaktní údaje OÚ

6

Kontejnery na tříděný odpad

18

Kontejner na velkoobjemový odpad

19

Kontejner na nebezpečný odpad

19

Kostel

33

Kultura

60

L
Lékárny

74

Lékaři

72

Likvidace odpadů

17

M
MAS Nad Prahou

59

Masáţe

32

Mateřská škola Předboj

68

Mobilní svoz nebezpečného odpadu

19

Myslivost

45

N
Narozené děti v r. 2016

46

Nová výstavba

34
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O
Obecní knihovna

60

Obecní policie

51

Obecní zastupitelstvo

6

Obchody

35

Obyvatelstvo

46

Očkování psů a koček

44

Odpady

17

P
Pálení čarodějnic

27,38

Pedikúra

32

Plnění rozpočtu 2016

9

Počasí

39

Počet obyvatel

46

Podnikání v obci

77

Pohostinská zařízení

36

Pohřebnictví

34

Poplatky v r. 2016

16

Pošta a telefon

20

Potraviny Předboj

35

Poţární ochrana

16

Prodej kuřat

44

Prodej masa

32

Přehled událostí v obci

10

Přírodní poměry

39

R
Restaurace Na Hřišti

38

Restaurace U Dvou Černých kohoutů

36

Restaurace Ke Tvrzi

38

Rostlinstvo

44

86
Rozpočet obce na r.2016 schválený

8

Rozpočet obce na r.2016 plnění

9

Rozvoz masa

32

Rybářský spolek

56

S
Sestava fotbalového týmu

54

Sluţby

32

Sokol Předboj

54

Spolky

54

Svoz odpadu

18

Š
Školství

68

T
Trestná činnost

51

U
Události v obci

10

Úřední hodiny OÚ

6

V
Veřejná zasedání zastupitelstva obce

9

Vítání občánků

47,49

Vodné

16

Vodovod

16

Vybavenost obce

16

Výsledky třídění odpadu

20

Vzhled obce

34

Y
Yard Resort

56
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Z
Zájezdy za kulturou

67

Základní údaje o obci

3

Zaměstnanci OÚ

7

Zasedání zastupitelstva obce

9

Z činnosti OÚ

11

Zdravotnictví

72

Zdravotní ordinace v Předboji

72

Zdravotní středisko v Líbeznicích

73

Zemědělství

45

Zemřelí občané v r. 2016

47

Zimní údrţba komunikací

76

Změny jízdních řádů linek PID

75

Zvířectvo

44

Ţ
Ţivotní jubilea
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