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Charakteristika roku 

 
 

 Začátek roku byl velmi studený, zvláště leden, který byl nejstudenější za 

posledních 77 let. Zima byla navíc velmi dlouhá. Mimořádně studený byl také 

duben, dokonce s ranními mrazíky. 

 

 1.1. došlo k dalšímu zdraţení sluţeb České pošty. Ceny za posílání listovních 
zásilek do zahraničí byly zvýšeny o 5 korun, balíky o 20 korun. 

 

 Uplynulo 300 let od narození Marie Terezie, arcivévodkyně rakouské, královny 
uherské a české, markraběnky moravské atd., jediné vládnoucí ţeny na českém 

trůně, která provedla řadu osvícenských reforem v různých oblastech.  

 

 Vzpomínali jsme 80. výročí úmrtí prvního československého prezidenta T.G. 
Masaryka. 

 

 V platnost vstoupil tzv. „protikuřácký zákon“, který zakazuje kouření 

v restauracích a dalších veřejných prostorách. 

 

 V říjnu se konaly volby do Parlamentu ČR. Volby vyhrálo hnutí ANO v čele 
s Andrejem Babišem.  

 

 V polovině roku 2017 klesla nezaměstnanost v Česku pod 3 %. Česko má 
nejniţší nezaměstnanost v celé EU. 
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Základní údaje o obci  
 

Oficiální název:  Obec Předboj 

Okres Praha-východ 

Kraj Středočeský 

 

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 křižovníků 

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:  320 obyvatel, 39 domů a stavení  

Počet obyvatel k 31.12.2017:             1007 obyvatel, poslední přidělené čp. 415 

 

Katastrální výměra pozemků v obci k 31.12.2016 – 407,06 ha  

Nadmořská výška – 213 m n. m. 

Nejvyšší bod v obci – „Na Bezdězi“ 213,8 m n.m 

 

 

Druhy pozemků (ha): 

 

Zemědělská půda  342,51                           

 

Z toho: 

Orná půda   277,04 

Zahrada     29,41 

Ovocný sad       0,34 

Trvalý travní porost    35,72  

 

Nezemědělská půda    64,55 

 

Z toho: 

Lesní pozemek    11,27 

Vodní plocha       5,39 

Zastavěná plocha a nádvoří   11,98 

Ostatní plocha     35,91 
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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 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         je jedním z rybníků, které chránily, dnes jiţ zaniklou, tvrz. 

Rybník Na Valech  je druhým z rybníků, které slouţily jako ochrana tvrze. 

  Celková výměra obou rybníků je 3823 m2. 

  Vlastník obou rybníků:  YARD, a.s. 

 

Rybník Malý je posledním z rybníků, kterými protéká Kojetický potok. 

Výměra:  832 m2, v šedesátých letech 20. stol. byl rybník z větší  

    části zavezen.  

 Vlastník: obec Předboj 

 

 
Rybník Malý   

 



5 

 

Památky v obci (dle stáří):  
 

Zaniklá tvrz 

Poslední zbytky tvrze byly zničeny při rekonstrukci budov bývalého popluţního dvora  

v r. 1996. Tvrz je od r. 1958 zapsána jako kulturní památka č. 46191/2-4143. 

 

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 tč. bez zvonu. Poslední, v pořadí třetí, zvon byl odcizen 

v r. 2015.  

 

Kříţek  
Byl postaven v bezprostřední blízkosti zvoničky v r. 1864.  

 

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

 

 
Kaplička 

 

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:  315 682 901 

E-mail:  podatelna@predboj.cz 

 

 Pavla Příšovská  starosta@predboj.cz 

 Mgr. Radek Soběslavský sob@predboj.cz 

 Ivana Stejskalová  uctarna@predboj.cz 

 Michaela Langová  podatelna@predboj.cz 

 Mgr. Šárka Kocourková evidence@predboj.cz 

 Jana Šandarová  knihovna.predboj@seznam.cz   
 

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

   St  8-12 hod.  17-19 hod. 

 

Obecní zastupitelstvo zvolené ve volbách v r. 2014: 
 

Pavla Příšovská    starostka 

Mgr. Radek Soběslavský   místostarosta 

Petr Josef     předseda finančního výboru 

Jaroslav Vrábel    předseda kontrolního výboru 

Ing. Jan Pavelka    předseda školského výboru 

Robert Vignát-Mimochodský   člen zastupitelstva 

Tomáš Svoboda    člen zastupitelstva 

 

 
Zasedání ZO – zleva: Robert Vignát-Mimochodský, Jaroslav Vrábel, Pavla Příšovská, 

Mgr. Radek Soběslavský, Tomáš Svoboda, Petr Josef, Ing. Jan Pavelka         11.12.2017 

mailto:podatelna@predboj.cz
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Zaměstnanci OÚ 

 
Ivana Stejskalová   - účetní 

Michaela Langová - administrativní pracovnice 

Mgr. Šárka Kocourková – referent všeobecné správy (nově zřízené místo od 1.2.2017) 

Petra Koníčková  úklid 

Miroslav Podracký   správce obecního majetku, strojník vodohospodářských 

zařízení 

Milan Štefanik  provozář a údrţbář obecního majetku 

Robert Vignát-Mimochodský  - strojník vodohospodářských zařízení 

 

Obec vyuţívala v r. 2017 pro zaměstnanecké pozice dotační program Úřadu práce - 

veřejně prospěšné práce, a sice: 

Irena Veverková  pomocník, uklízeč VPP 

 

 
  Budova obecního úřadu          23.9.2017 

 

 

Schválený rozpočet obce na rok 2017 
 
Příjmy: 

 daňové příjmy                              10,452.400,00 Kč 

 nedaňové příjmy                             1,618.610,00 Kč 

 kapitálové příjmy                            2,568.000,00 Kč 

 konsolidované příjmy celkem       14,639,010,00 Kč 

 financování – vlastní zdroje            5,190.620,00 Kč 

 příjmy celkem                              19,829.630,00 Kč 

 

Výdaje: 

 výdaje běţné celkem                   10,169.630,00 Kč 

 výdaje investiční celkem               9,070.000,00 Kč 

 dlouhodobé financování (úvěr)        590.000,00 Kč 

 Výdaje celkem                           19,829.630,00 Kč 
   

Příl. D1/2017 – rozpočet obce na r. 2017 
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Plnění rozpočtu roku 2017 
 
Příjmy:    Schválený rozpočet  Plnění 

Daňové příjmy   10,446.400,00   12,747.410,00 

Nedaňové příjmy     1,624.610,00     1,905.790,00 

Kapitálové příjmy     2,568.000,00     3,109.870,00 

Přijaté dotace         0.00     2,186.330,00 

Příjmy celkem   14,639.010,00   19,949,400,00 

 

Výdaje:        
Běţné výdaje    10,169,630,00   10,252.590,00 

Kapitálové výdaje     9,070.000,00     8,340,840,00 

Výdaje celkem   19,239.630,00   18,593.430,00 

 

Saldo příjmy-výdaje    -4,600.620,00     1,355.980,00 

Prostředky z minulých let    4,600.620,00    -1,355.980,00 

Financování celkem     4,600.620,00    -1,355.980,00 

 

Vysvětlení k jednotlivým poloţkám plnění rozpočtu viz příloha č. D2/2017 (Závěrečný 

účet obce Předboj za rok 2017).   

 

 
 

Veřejná zasedání zastupitelstva obce 
 

V roce 2017 se konalo celkem 7 veřejných zasedání zastupitelstva obce. 

 

Zasedání ZO č. Datum konání  Příloha č.  Účast 

16 6.2.2017 D3/2017 7 zastupitelů, 4 občané 

17 27.3.2017 D4/2017 7 zastupitelů, 8 občanů  

18 15.5.2017 D5/2017 6 zastupitelů, 4 občané  

19 28.6.2017 D6/2017 7 zastupitelů, 2 občané  

20 13.9.2017 D7/2017 6 zastupitelů, 5 občanů 

21 30.10.2017 D8/2017 6 zastupitelů, 5 občanů 

22 11.12.2017 D9/2017 7 zastupitelů, 1 občan 

 

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 2017 

 
Datum Název akce Str. Příl.č. 

1.2. Únorová čajovna – kniţní novinky v knihovně 19,51 15,16,17 

6.2. Veřejné zasedání ZO – č. 16 8 3 

25.2. Vepřové hody v rest. U dvou Černých kohoutů, večer taneční 

zábava 

19,31 23 

1.3. Březnová čajovna – vyhodnocení nejlepších čtenářů r. 2016 19,52 18 

5.3. Dětský maškarní karneval v rest. U dvou Černých kohoutů 20,31 21 

8.3. Zájezd do divadla na hru „Drahoušku touţím po tobě …“ 20,57 22 

10.3. Posezení u rockové hudby v rest. U dvou Černých kohoutů 31 24 

11.3. Příjezd autobusu Vetbus – hromadná veterinární prohlídka  20 26 

15.3. Děti z MŠ Předboj navštívily obecní knihovnu 52  

17.-19.3. Josefský řízkový víkend v rest. U dvou Černých kohoutů 31 25 

25.3. Jarně-letní bazárek dětského oblečení a sportovních potřeb 20,60 30 

27.3. Veřejné zasedání ZO – č. 17 8 4 

31.3. 9. Podvečerní velikonoční čtení pro děti s vyhodnocením 

nejlepších dět. čtenářů r. 2016 

20,52 27 

5.4.  Dubnová čajovna – povídání o velikonočních receptech  20,53 28 

8.4. Příjezd autobusu Vetbus – veterinární lékaři 20,27 26 

8.4. Jarní šipkový turnaj v rest. U dvou Černých kohoutů 31 35 

8.4. Disco Párty – DJ Bublifuck v rest- U dvou Černých kohoutů 31 36 

19.4.                                           Kino pro seniory „Bezva ţenská na krku“ v Yard Resortu 20 33 

21.4. Noční pochod dětí obcí 20  

21.4. Taneční zábava v rest. U dvou Černých kohoutů 31 37 

22.4. Zahájení rybářské sezony a memoriál Karla Tomase  21  

29.4. Přečíslování linky PID 418 na 658 66 31, 32 

30.4. Pálení čarodějnic na hřišti  21,32 38 

2.5. Zahájení rekonstrukce ulice Horňátecké a vyhlášení                                                                                                                                                                                                      

přechodné úpravy provozu v této ulici 

11  

3.5. Květnová čajovna – povídání o čajích z Kréty 21,53 39 

10.5. Dopravní akce pro děti v ulici Na Vršku 21 42 

13.5. Krátký duatlon v Dlouhé ulici – akce pro děti  21 43 

15.5. Veřejné zasedání ZO - č. 18 8 5 

27.5. Setkání sousedů nad Prahou – pořádal MAS nad Prahou na 

několika místech v regionu 

13 41 

27.5.  Předboj Cup u rybníka Velký – kaprařské závody  21,48  
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4.6. Dětský den na fotbalovém hřišti 11,22 44, 45 

7.6. Červnová čajovna s povídáním o záţitcích z cestování  22,53 46 

11.6. Předbojský blešák na hřišti  22 47 

13.a 14.6. Cirkus Moravan v Předboji na hřišti 22  

17.6. Výlet  vlakem pro školní děti na zámek Berchtold – nekonal 

se  

22 50 

28.6. Veřejné zasedání ZO č. 19 8 6 

6.9. Zářijová čajovna  22,54 54 

13.9. Veřejné zasedání ZO – č. 20 8 7 

18.9. Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic 22 57 

23.9. Výlet vlakem pro školní děti na zámek Berchtold – 

náhr.termín 

22  

23.9. Bazárek dět. podzimního a zimního oblečení a sport. potřeb    23,61 58 

2.10.  Vítání občánků v kavárně Yard Resortu  23,41 64,65,66 

4.10. Říjnová čajovna a štrúdlování 23,54 61,62 

15.10. Krátký duatlon v Dlouhé ulici – akce pro děti 23 67 

20.-21.10 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 18 63 

25.10. Zájezd do divadla na hru „V Paříţí bych tě nečekala, tatínku“ 57 89 

30.10. Veřejné zasedání ZO – č. 21 8 8 

1.11. Listopadová čajovna  23,56 68 

6.11. Kino pro seniory – film „Špunti na vodě“ 23 69 

10.11. Martinská lampionová slavnost (MŠ + OÚ) 23 70 

22.11. Kino pro děti „Sněţenka a Růţenka“ 23 71 

26.11. Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromečku 24 73 

11.12. Veřejné zasedání ZO – č. 22 8 9 

20.12. Prosincová čajovna a soutěţ o nejlepší vánoční pečivo  81,82 

29.12. Předsilvestrovský pochod obcí s hůlkami  25                             85 

 

 

Z činnosti obecního úřadu: 
 

16.1. byla vydána Výroční zpráva o činnosti obce Předboj v oblasti poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, za rok 2017 – viz příl. D87/2017 

 

1.2. na nově zřízené místo referenta všeobecné správy byla na základě veřejné výzvy  

přijata paní Mgr. Šárka Kocourková s nástupem 1.2.2017. 

 

2.1. na uvolněné místo provozáře a údrţbáře obecního majetku byl přijat pan Milan 

Štefanik s nástupem 1.1.2017. 
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1.4. na základě doporučení, předsedy školského výboru  Ing. Jana Pavelky byl 

školský výbor k 1.4.2017 zrušen, neboť pominuly důvody, pro které byl školský 

výbor v  r. 2013 zřízen. Více viz příloha D4/2017 Zápis ze 17. zasedání 

Zastupitelstva obce Předboj.  

 

2.5. byla zahájena stavba komunikace v Horňátecké ulici. Stavba byla dokončena 

podle plánu 30.9. a 4.10. byla zkolaudována a uvedena do provozu. Ulice je 

jednosměrná. Nájezd je moţný z ulice U Prutníku a ulice Zvonkové, výjezd je 

do ulice Velkoveské. 

Stavbu prováděla firma Swietelsky, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo. 

Veškeré skutečné náklady včetně projektové dokumentace a dalších méně a 

víceprací vyšly obec na 3,366.248,86 Kč. 

 

 
Horňátecká ulice po skončení stavby      14.10.2017 

 

 

4.6. pořádal obecní úřad „Dětský den“ na fotbalovém hřišti. Účast byla velká, i kdyţ 

bylo trochu deštivo. Celá akce začala vystoupením dětí z MŠ Předboj a větších 

dětí s kytarami. Poté si děti vyzvedly u pořadatelek kartičky na zapisování 

splněných disciplín a po odevzdání kartičky dostaly diplom. Za splnění 

jednotlivých disciplín dostávaly děti drobné dárky. Odpoledne bylo zakončeno 

dováděním v pěně, kterou přivezli hasiči. U dětí měla pěna velký úspěch i přes 

nepříliš teplé počasí.  

Přil. D44/2017 – plakát  

        D45/2017 – sada tiskopisů: Přehled o plnění sportovně zábavních disciplín, 

    diplom za splněné disciplíny a poukázka na občerstvení pro  

    dětské pomocníky pořadatelů 
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Dětský den – 4.6.2017 

 

 

 

Červen   Byla prodána obecní stavební parcela v lokalitě Pod Kapličkou, která se 

               skládá ze dvou pozemků č. 63/19 a 63/50 v celkové výměře 974 m2. Parcela 

               byla prodána za cenu 2,121.372 Kč včetně DPH (tj. 2178,- Kč/m2). O prodeji  

    tohoto pozemku bylo rozhodnuto v r. 2016. 

 

1.9. informoval obecní úřad na svých webových stránkách o zahájení realizace 

projektu veřejné zeleně v lokalitě Západní Stráň. Při realizaci projektu má dojít 

k vybudování aleje v nové zástavbě rodinných domů a vybudování mlatové 

cestičky s mobiliářem. Budou vysázeny stromy a keře a v  celém prostoru má 

být zaloţen travní porost. 

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální 

rozvoj v rámci operačního programu Ţivotního prostředí. 

  

Na sklonku roku začaly práce na přípravě rekonstrukce veřejného osvětlení.  
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Rekonstrukce veřejného osvětlení – počátek prací 

 

 

MAS  NAD  PRAHOU 

 

Obec Předboj je jednou z obcí „Povodí Mratínského potoka a je členem Místní akční 

skupiny Nad Prahou (MAS Nad Prahou). 

 

O posledním květnovém víkendu se konalo Setkání sousedů nad Prahou s tímto 

programem: 

26.5. Den se školou v líbeznické škole 

 VÍCEBOJ  školních týmů ve sportovně-zábavných disciplínách 

 TURNAJ  školních týmů ve florbalu 

 VÝSTAVA  nejlepších výtvarných a literárních prací dětí a ţáků – účastníků 

soutěţe 

 

27.5. Den s rodinou – V 15 obcích regionu byl připraven dopolední zábavní program a 

vyvrcholením tohoto dne bylo Společenské odpoledne v Měšicích v areálu 

Centra volného času, kde vystoupily různé zájmové skupiny z různých obcí 

regionu. 

         Příl. D41/2017 – plakát  

 

28.5. Den se sportem - byl věnován závodům Cyklistického mistrovství MAS Nad  

         Prahou – závod horských kol. 
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Poplatky 
 

Poplatky pro rok 2017 byly stanoveny takto: 

 

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 nalepených nových známek. 

 

Bioodpad:  Nádoba 120 l – 400,- Kč/svozové období 

                   Nádoba 240 l – 650,- Kč/svozové období 

                   svoz 1x za 14 dní 

                   svozové období: březen aţ listopad 

 

Ceny se rozumí včetně DPH a zahrnují pronájem nádoby, svoz odpadu a vyuţití na 

kompostárně. 

 

Poplatky za psa: 200,-Kč/rok za kaţdého psa 

V r. 2017 bylo v obci evidováno 200 psů. 

 

Platba za likvidaci odpadních vod:  40,- Kč/m3 vč. DPH 

Částka se stanovuje kaţdoročně podle skutečných 

nákladů čistírny odpadních vod. 

 

Příl. D12/2017 – poplatky pro r. 2017 

 

 

Vodné:     Kč/m3   46,30 bez DPH      Kč/m3   53,24 vč. 15 % DPH 

           Cena  vodného zůstala stejná jako v r. 2015 a 2016. 

 

 

Poţární ochrana:  Je uzavřena smlouva s Jednotkou dobrovolných hasičů města 

                               Neratovice.  Náklady obce na poţární ochranu činí ročně 

                               20.000,- Kč. 
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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. 

Tvrdost vody:  3,6 mmol/l   

Zdroj:  Středočeské vodárny – www.svas.cz  

 

Kanalizace 
Vlastník ČOV a tlakové splaškové kanalizace: obec Předboj 

Provozovatel kanalizace a ČOV:   obec Předboj. 

 

 

 

Likvidace odpadů 

 
Likvidaci veškerého odpadu v obci,  zajišťovala v r. 2017  společnost FCC Environment 

(dříve .A.S.A.), a sice:  

 

Komunální odpad 

Po zaplacení poplatku obdrţí občané barevné nálepky na popelnici značící četnost 

vyváţení.  

 

Modrá barva – svoz 1x týdně  

Zelená barva – svoz 1x za 14 dní 

 

Počet nádob na komunální odpad v r. 2017:  

120 l  1x týdně  286 

120 l  1x za 14 dní  109 

80 l   1x týdně      8 

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 
Svozový den:  kaţdý druhý čtvrtek (sudý týden) 

svozové období: 6.4. aţ 30.11.2017   

                   

Počet nádob na bioodpad v r. 2017 

Nádoba 240 l – 160 

Nádoba 120 l –   43 

 

Příl. D86/2017 – vzory nálepek na popelnice pro r. 2017 

 

http://www.svas.cz/
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Kontejnery na tříděný odpad 

 
Stanoviště kontejnerů jsou na 5 místech v obci, v ulicích: 

 

Pod Hřištěm – 2x plast, 2x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x nápojové kartony,  

    1x starý textil 

Ke Tvrzi – 2x plast, 2x papír, 1x  bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x nápojové kartony,  

                   1x starý textil 

Zvonková – 2x plast, 1x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x nápojové kartony 

Východní Stráň – 2x plast, 1x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x nápojové kartony 

Čenkovská – 2x plast, 3x papír, 1x bílé sklo, 1x barevné sklo, 1x nápojové kartony 

 

Termíny svozu tříděného odpadu 

Papír:        2x týdně – úterý a pátek  

Plasty:       2x týdně – pondělí a čtvrtek  

Sklo:          vyváţení se objednává po naplnění kontejneru 

Tetrapack: vyváţení se objednává po naplnění kontejneru 

 

 

Velkoobjemový kontejner 
Bývá objednáván u FCC Environment obvykle 3 - 4x do roka, vţdy cca po 3 měsících. 

Bývá přistaven v ulici Na Vršku v pátek a sobotu. V pátek je přistaven v dopoledních 

hodinách a odpoledne po naplnění odvezen. V sobotu v dopoledních hodinách je znovu 

přistaven prázdný kontejner a po naplnění kolem 12. hodiny odvezen.  

 

V r. 2017 byl kontejner přistaven celkem 4x. 

Termíny přistavení: 

10.3. – 11,3. 

16.6. – 17.6. 

15.9. – 16. 9. 

8.12 – 9.12  

 

 

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 
Termíny příjezdu aut sběrové firmy na místo sběru odpadu v ul. Na Vršku: 

11.3.  10.30. – 11.15 hod.    Příl. D20/2017 – oznámení o přistavení kontejneru  

7.10.  10.30. – 11.15 hod.  

 

 

Koše na psí exkrementy 
V obci je 11 košů na psí exkrementy. Svoz a doplnění sáčků probíhá jedenkrát za 14 

dní.  
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Výsledky třídění odpadu 
 

Obec Předboj  je zapojena  do  projektu Středočeského kraje  „My třídíme nejlépe“..   

V kategorii obcí od 500 do 1999 obyvatel bylo na konci hodnoceného období  

přihlášeno celkem 422 obcí. Hodnoceným obdobím je 1 rok, konkrétně 4. čtvrtletí 

jednoho roku  aţ 3. čtvrtletí dalšího roku. 

 

Obec Předboj se v období  4. čtvrtletí 2016 aţ 3. čtvrtletí 2017 umístila takto: 

 

4. čtvrtletí r.  2016    50. místo 73,13 bodů 

1. čtvrtletí r.  2017    60. místo 62,71 bodů 

2. čtvrtletí r.  2017    83. místo 68,87 bodů 

3. čtvrtletí r.  2017  114. místo 64,24 bodů 

 

Na  konci hodnoceného období se obec Předboj umístila celkově na 71. místě s 268,95 

body.   

  

Podkladem pro hodnocení jsou čtvrtletní výkazy obcí podávané prostřednictvím 

společnosti EKO-KOM, a.s., která zajišťuje ve spolupráci s dalšími společnostmi 

nakládajícími s odpady obcí následnou vyuţitelnost tříděných odpadů. 

Do systému EKO-KOM bylo v r. 2017 zapojeno celkem 1137 obcí Středočeského kraje. 

 

Osvědčení o úspoře emisí 

Za třídění odpadu v r. 2016 a za přispění ke zlepšení ţivotního prostředí obdrţela obec 

od společnosti EKO-KOM, a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“, vystavené 29.5.2017.  

Úspora, kterou obec v r. 2016 dosáhla, představuje: 

Emise CO2 ekv. :    67,525 t 

Úspora energie:       1,855.312 MJ 

Příl.: D49/2017 - „Osvědčení o úspoře emisí“  v r. 2016 
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Volby 
 

V roce 2017 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

 

Termín voleb: 

 pátek 20.10.2017 od 14.00 do 22.00 hod. 

 sobota 21.10.2017 od 8.00 do 14.00 hod. 
Místem konání voleb byla volební místnost v prostorách zasedací místnosti obecního 

úřadu. 

 

Složení volební komise: 

Předsedkyně:  Michaela Langová  

Členové komise: Magdaléna Čermáková 

Petra Koníčková  

Marika Inemanová 

   Jitka Paděrová  

Zapisovatelka:  Ivana Stejskalová  

 

Počet zapsaných voličů v obci s právem volit:  658   (z toho 10 volebních  lístků) 

Vydané obálky    454  

Odevzdané obálky    454 

Platné hlasy    446:     

Volební účast:   69,00 %     

   

 

Výsledky voleb 

  

Výsledky voleb v obci: 

 
Pořadí Název strany Počet hlasů % 

1. ODS 96 21,52 

2. ANO 2011 90 20,17 

3. Česká pirátská strana 76 17,04 

4. TOP 09 52 11,65 

5. Starostové a nezávislí  40 8,96 

6. SPD – Tomio Okamura 24 5,38 

7. ČSSD 23 5,15 

8. KDU-CSL 13 2,91 

9. KSČM 12 2.69 

10.           Strana svobodných občanů 9 2,01 

11. Strana zelených 3 0,67 

12. Realisté 2 0,44 

13. Řád národa – Vlastenecká unie 1 0,22 

14. Radostné Česko 1 0,22 

15. ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU …. 1 0,22 

16. ODA 1 0,22 

17. SPORTOVCI 1 0,22 

18. Dělnická strana sociální spravedlnosti 1 0,22 

Ostatní strany (celkem 8) nezískaly ţádné hlasy 
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Celostátní výsledky: 
1. ANO    29,64 % 

2. ODS    11,32 % 

3. Piráti    10,79 % 

4. SPD-Tomio Okamura  10,64 % 

5. KSČM      7,76 % 

Volební účast   60,84 % 

 

Výsledky ve Středočeském kraji: 
1. ANO    28,66 % 

2. ODS    12,93 % 

3. Piráti    12,08 % 

4. SPD-Tomio Okamura    9,00 % 

5. STAN       8,07 % 

Volební účast   63,44 %    

 

Výsledky v okrese Praha-východ 
1. ANO     24,34 % 

2. ODS    17,88 % 

3. Česká pirátská strana   15,10 % 

4. TOP 09     8,72 % 

5. STAN       7,86 % 

Volební účast   69,15 % 

 
Příl: D63/2017 – sada hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny  

                            Parlamentu ČR 

 

 

 

Různé akce: 
 

1.2. Konala se „únorová čajovna“ s informací o kniţních novinkách obecní  

knihovny. Starostka Pavla Příšovská informovala o nabídce Nadačního fondu 

Josefa Hycla, který nabízí oční péči o seniory starší 65 let včetně objednání a 

dopravy.a o moţnosti vyuţití mobilní veterinární sluţby.  

            Viz téţ „Obecní knihovna“ str. 51. 

            Počet účastníků: 7     

            Příl. D15/2017 – pozvánka 

                    D16/2017 – letáček nadačního fondu Josefa Hycla 

                    D17/2017 – letáček mobilní veterinární sluţby VETBUS 

 

25.2. Vepřové hody a taneční zábava v restauraci U dvou Černých kohoutů. 

 Viz téţ „Restaurace u dvou Černých kohoutů“ – str. 31.  

 Příl. D23/2017 - plakát 

 

1.3. Konala se „březnová čajovna“ s vyhlášením nejlepších čtenářů obecní 

knihovny. Více viz „Obecní knihovna“ str. 52. 

 Příl. D18/2017 
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5.3. V restauraci „U dvou Černých kohoutů“ se konal od 14.00 hod Dětský 

maškarní karneval s písničkami pro děti, s různými soutěţemi a soutěţí o Nej 

masku. Vstupné: děti zdarma, dospělí 40,- Kč  

 Příl. D21/2017 – plakátek 

 

8.3. Zájezd do divadla Radka Brzobohatého na hru „Drahoušku, toužím po 

tobě …“ 
 Viz téţ „Zájezdy za kulturou“ str. 57.           

Příl. D22/2017 – pozvánka 

 

11.3. Do obce přijel poprvé autobus „VETBUS“. Nabízel hromadnou veterinární 

prohlídku zkušeným veterinárním lékařem a moderní vybavení autobusu 

lékařskou technikou. Na prohlídku bylo třeba se předem objednat na webových 

stránkách Vetbusu. Veterinární autobus bude zajíţdět do obce kaţdý měsíc. 

 Příl. D26/2017 – nabídka sluţeb Vetbusu a ceník sluţeb  

 

25.3. Konal se 15. jarně-letní bazárek dětského ošacení, bot a sportovních potřeb. 

Poprvé v prostorách mateřské školy a poprvé s  novou pořadatelkou Ivou 

Cibulkovou pod hlavičkou Rodinného centra Předboj, které bylo zřízeno při MŠ 

Předboj. Viz téţ „MŠ Předboj“ str. 60. 

 Příl. D30/2017 – plakátek 

 

31.3. V zasedací místnosti OÚ se konalo jiţ 9. Podvečerní - „velikonoční“ čtení pro 

děti. Paní knihovnice přečetla dětem pohádku a děti si vyrobily barevné zajíčky 

z ruliček od toaletního papíru a omalovaly si polystyrenová vajíčka. Částí svých 

výrobků ozdobily děti připravenou břízku před obecním úřadem  a zbytek si 

odnesly domů. Na rozdíl od podobných akcí, konaných v minulosti, přišlo velmi 

málo dětí. Viz téţ „Obecní knihovna“ str. 53. 

 Příl. D27/2017 – plakátek 

 

5.4. Konala se „dubnová čajovna“ s povídáním o zajímavých a osvědčených 

receptech na velikonoční pochoutky a také o jarních bylinkách. Více viz  

„Obecní knihovna“  str. 53.  

 Příl. D28/2017 – pozvánka 

 

8.4. Příjezd autobusu VETBUS – veterinární lékaři   

   

19.4. V kavárně Yard Resortu se konalo setkání předbojských seniorů s promítáním 

filmu „Bezva ženská na krku“. Vstupenka byla, jako obvykle, za 20,- Kč a  

zahrnovala kromě promítání filmu také malé občerstvení: čaj nebo kávu a 

tentokrát borůvkový koláč. Bylo moţné přikoupit si další občerstvení. 

Příl. D33/2017 – plakát 

 

21.4. Večerní pochod dětí obcí   
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Večerní pochod dětí obcí       21.4.2017  

 

 

22.4. Rybářský spolek pořádal Zahájení rybářské sezóny u rybníka Velký spojené 

 s memoriálem Karla Tomase.  

 

30.4. Restaurace Na Hřišti pořádala pálení čarodějnic  

 Příl. D38/2017 – plakát  

 

3.5. Konala se „květnová čajovna“  Paní Jitka Táborská, rodačka z Předboje a 

majitelka e-shopu BIO-Kréta, povídala o některých čajích, dováţených  z Kréty 

a o jejich účincích na organizmus. Povídání bylo doplněno ochutnávkou těchto 

čajů. K čaji se podával koláč od paní Jitky Paděrové.. 

Účast: 9 ţen  

Příl. D39/2017 -  pozvánka 

 

10.5. V ulici Na Vršku se konala Dětská dopravní akce. Tak jako v minulých letech 

 zastavovaly děti s pomocí obecních stráţníků auta a ptaly se řidičů jakou 

rychlostí se jezdí v obytné zóně . Za správnou odpověď předaly děti řidiči 

jablko, za špatnou odpověď dostávaly řidiči citron. Dětí přišlo tentokrát méně, 

neţ v minulých letech, neboť akce se překrývala s akcí MŠ Předboj, kam byli 

pozváni tatínkové, aby společnými silami vyrobili se svými dětmi dárek pro 

maminky k svátku matek.   

 Dopravní akce se  měla konat původně 26.4., avšak kvůli nepříznivému počasí 

byla přeloţena na 10.5. 

 Příl. D42/2017 - pozvánka   

 

13.5. Obecní úřad pořádal pro děti jiţ tradiční  „Krátký duatlon v Dlouhé ulici“. 

Bylo krásné slunečné počasí a závodů se zúčastnilo 28 dětí.  

 Příl: D43/2017 – plakát 

 

27.5. Rybářský spolek pořádal „Předboj cup“ – Předbojský kaprařský závod 

Více viz „Rybářský spolek“ str. 48. 
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4.6. Na fotbalovém hřišti se konal „Dětský den“,  který pro děti uspořádal obecní 

úřad. Více viz „Z činnosti obecního úřadu“ str. 11. 

 Příl. D44/2017 - plakát 

        D45/2017 – Sada tiskopisů z dětského dne: Přehled o plnění sportovně  

    zábavních disciplín, Diplom za splněné disciplíny, poukázka 

    na občerstvení pro dětské pomocníky pořadatelů 

 

7.6.  Konala se „červnová čajovna“ s vyprávěním adm. pracovnice OÚ paní 

Michaely Langové o její cestě s rodinou do Thajska. Zajímavé vyprávění bylo 

doplněno fotografiemi. Výborný koláč přinesla tentokrát paní Milada Tomasová.  

Účast: 12 ţen. Viz téţ „Obecní knihovna“ str. 53. 

Příl. D46/2017 – pozvánka 

 

11.6. Na fotbalovém hřišti se konal 10. Předbojský blešák. Účast byla velmi slabá a 

prodávaly se téměř výhradně hračky a dětské oblečení.   

Příl. D47/2017 – plakát 

 

13. a 14.6.  navštívil obec cirkus Moravan. Cirkusový stan byl postaven u fotbalového  

 hřiště.  

 Ceny vstupenek: děti  150,- Kč 

       dospělí 180,_ Kč 

 

17.6. Měl se  konat výlet školních dětí vlakem na zámek Berchtold. Dopravu a jídlo 

měli hradit rodiče, veškeré vstupné měl hradit obecní úřad. Podmínkou byla 

účast minimálně 10 dětí. Přihlásilo se však pouze 6 dětí a zájezd musel být 

zrušen. Úspěšný nebyl ani druhý pokus uspořádat tento výlet 23.9. Přihlásily se 

pouze 4 děti a zájezd byl opět zrušen.  

 Příl. D50/2017 – Informace o plánovaném  výletu na zámek Berchtold 17.6. 

 

6.9. Konala se „zářijová čajovna“. Po dvouměsíční přestávce se opět sešly 

pravidelné účastnice těchto akcí, aby si popovídaly a vyslechly prostřednictvím 

paní knihovnice, informace o plánovaných akcích obecního úřadu. Mj. se 

účastnice dozvěděly o plánovaném zájezdu do divadla a o plánovaném 

pravidelném filmovém představení pro seniory. Padla také informace o tom, ţe 

naše obec bude opět zásobována bezplatným čtrnáctideníkem „Náš Region“, 

který přináší informace o dění právě v našem regionu. Rozdíl bude pouze v tom, 

ţe noviny nebudou jiţ občané dostávat do schránek, ale budou doručovány na 

obecní úřad, kde bude moţné si je v úředních hodinách vyzvednout.  

 Příl. D54/2017 – pozvánka do čajovny  

 

Září  Začátkem září oznámilo Rodinné centrum, ţe se po úspěšném testovacím 

provozu otevírá veřejnosti a občané dostali do schránek letáček s nabídkou 

aktivit. Více viz „Mateřská škola Předboj“, str. 61. 

Příl. D56/2017 – letáček s nabídkou aktivit a kurzů Rodinného centra 

 

18.9. Konal se zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic. Jako obvykle se jelo 

autobusem,  který zajíţděl také do Chvatěrub pro další pasaţéry.  

 Cena za dopravu: 130,- Kč 

 Vstupné:  135,-,Kč dospělí 

     100,- Kč děti, studenti a důchodci 

 Příl D57/2017 - plakát 
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23.9. V prostorách MŠ Předboj se konal „podzimně-zimní bazárek dětského 

oblečení, sportovních potřeb a obuvi“ . Bazárek se vydařil, účast prodávajících 

i kupujících byla velká. Viz téţ „MŠ Předboj“ str. 61. 

 Příl. D58/2017- plakát 

 

2.10 V kavárně Yard Resortu se konalo „Vítání občánků“.  

Více viz  „Obyvatelstvo“, str. 41.   

 Příl. D64/2017 – pozvánka na vítání občánků 

         D65/2017 – pamětní list 

          D66/2017 – pamětní arch  

 

4.10.  Konala se „říjnová čajovna“ spojená s vyhodnocením 3. Předbojského 

štrúdlování .  Tentokrát bylo moţné přihlásit se do Předbojského štrúdlování se 

štrúdly všech chutí a s různými náplněmi. Kaţdý účastník přinesl jeden svůj 

výrobek ve středu dopoledne na OÚ a odpoledne proběhlo ochutnávání a 

vyhodnocení soutěţe. Byly vyhodnoceny dva štrúdly. 

1. místo – paní Magdaléna Čermáková  

2. místo – paní Anna Rybová 

 

Jako odměna byla kabelka  a hrneček. Viz téţ „Obecní knihovna“ str. 54. 

Příl. D61/2017 – pozvánka do říjnové čajovny  

         D62/2017 – plakát na štrúdlování  

 

15.10. Obecní úřad uspořádal pro děti letos jiţ druhý „Krátký duatlon v Dlouhé 

ulici“. Bylo hezké počasí a velká účast. Závodů se zúčastnilo celkem 35 dětí. 

Soutěţilo se v několika věkových kategoriích a na závěr byly vyhlášeny 

výsledky. Pro všechny děti byly připraveny pěkné dárky od sponzorů.  

 Příl. D67/2017 – plakát 

 

1.11. Konala se „listopadová čajovna“ s vyprávěním spoluobčanky paní Hany 

Lexové o jejím několikatýdenním pobytu v Indii s ukázkou fotografií. 

 Účast: 11 ţen 

 Paní knihovnice Jana Šandarová připravila k čaji mrkvové koláčky a placičky 

z ovesných vloček. Viz téţ „Obecní knihovna“, str. 56.  

 Příl. D68/2017 – pozvánka  

 

6.11. V kavárně Yard Resortu se konalo další setkání seniorů s  promítáním filmu 

„Špunti na vodě“. Za symbolické vstupné 20,- Kč obdrţel kaţdý účastník kávu 

nebo čaj dle vlastního výběru a zákusek – muffin. 

 Příl. D69/2017 - pozvánka 

 
10.11 Mateřská škola a obecní úřad uspořádali pro děti „Martinskou lampionovou 

slavnost“. Sraz dětí s lampiony byl v 18.00 před školkou a odtud se děti vydaly 

na pochod, hledat kam se v obci ukryl Martin. Přestoţe pršelo, zúčastnilo se akce 

hodně dětí se svými rodiči.  

 Příl. D70/2017 – plakát 

 

22.11. V zasedací místnosti OÚ se konalo „mini kino“, filmové představení pro malé 

diváky. Doporučený věk byl 5-10 let a na televizi o úhlopříčce 95 cm se 

promítala pohádka „Sněženka a Růženka“. Děti si opět mohly vyzkoušet, jak 
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to chodí v opravdovém kině. U okénka si zakoupily vstupenku za 1,- Kč a mohly 

si koupit misku popcornu také za 1,- Kč. 

 Příl. D71/2017 – pozvánka  

 

24.11. v Praze Na Albertově se konal křest knihy „Hudba léčí – muzikoterapie pro 

každého“, kterou napsala občanka Předboje Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D., 

která je výraznou osobností v oboru muzikoterapie.  

 Příl. D72/2017 – pozvánka na křest knihy 

 

26.11. Obecní úřad Předboj, Knihovna Předboj a MŠ Předboj uspořádaly Vánoční 

jarmark s tímto programem: 

 

 15.00 hod. vánoční tvoření na obecním úřadě 
    Děti od 5 let bez rodičů si povídaly nejprve s paní  knihovnicí  o 

vánočních zvycích a tradicích. Potom si vyrobily vánoční ozdoby,  

kterými ozdobily vánoční stromek před obecním úřadem. 

 

17.00 hod. rozsvícení vánočního stromku před OÚ Předboj a poté i u MŠ 

Tím byl zahájen Vánoční jarmark. Ve stáncích před OÚ i v areálu 

MŠ byly nabízeny výrobky dětí z MŠ, sladkosti napečené rodiči 

dětí z MŠ a různé vánoční dekorace. Nebyly stanoveny ceny a 

vybíraly se pouze dobrovolné příspěvky pro MŠ Předboj. Před 

obecním úřadem se opékaly buřty a naléval se svařák, téţ pouze 

za příspěvek pro školku. 

Tři dívky z Dlouhé ulice, které si říkají „Long band“,  zahrály 

před obecním úřadem na kytary. 

 

 
Long band  
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Celé akce se zúčastnilo nečekaně velké mnoţství lidí. Velká účast byla téţ na 

Vánočním tvoření, kterého se zúčastnilo 28 dětí. 

Příl. D73/2017 – plakát  

 

20.12. Konala se „prosincová čajovna „ spojená se soutěţí o nejúţasnější vánoční 

cukroví. Bylo to jiţ 5. Předbojské pečení.  Odpoledne zahájili dva malí 

kytaristé, následovalo pásmo básniček dětí z MŠ Předboj a poté předvedl ţák 

Mattew Lang několik kouzelnických kousků, za které sklidil velké uznání. 

Následovalo ustanovení poroty, která hodnotila vánoční cukroví přihlášené do 

soutěţe. Drobnými dárky byly odměněny 4 účastnice, neboť o 3 místo se 

podělily 2 ţeny.se stejným počtem bodů.  

1. místo – Hana Příšovská 

2. místo – Jiřina Donátová 

3. místo – Magdaléna Čermáková a Ivana Stejskalová  

 

 Čajovny se zúčastnilo celkem 15 ţen. 

 Viz téţ „Obecní knihovna“, str. 56. 

 Příl. D81/2017 pozvánka do prosincové čajovny 

         D82/2017 pozvánka na 5. Předbojské pečení  

 

 

 

 
Prosincová čajovna        20.12.2017 
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29.12. se uskutečnil jiţ 4. Předsilvestrovský večerní pochod obcí s hůlkami 

(případně i bez hůlek). Tentokrát byla změněna trasa pochodu. Vycházelo se 

v 17.00 hod. od obecního úřadu po ulici Hlavní do ulice Pod Kapličkou. Dále se 

prošlo ulicí Východní Stráň a pokračovalo se ulicí Pod Hřištěm do ulice Dlouhá. 

Prošlo se do ulice U Prutníku a zpět do ulice Pod Hřištěm a potom do ulice 

Kojetické, kterou se došlo aţ k restauraci Na Hřišti, kde dostali všichni účastníci 

horký nápoj s griotkou nebo svařák na účet obecního úřadu. Poté se účastníci 

pochodu rozešli.  

 Účast: 15 lidí (14 ţen a 1 muţ) 

Příl. D85/2017 – pozvánka 

 

 

Pošta a telefon 

Adresa pošty příslušné pro obec Předboj: Lipová 75, Kojetice u Prahy. 

PSČ  250 72 

 

Otvírací doba v r. 2017 

Po   08:00 - 11:00  14:00 - 16:00 

Út   08:00 - 11:00  14:00 - 16:00 

St   08:00 - 11:00  14:00 - 17:00 

Čt   08:00 - 11:00  14:00 - 16:00 

Pá   08:00 - 11:00  14:00 - 16:00 

 

Česká pošta zajišťuje: 

 Rozvoz předplaceného denního tisku 

 Rozvoz časopisů a poštovních zásilek  

 Rozvoz balíků 
 

1.1. došlo k dalšímu zdraţení sluţeb České pošty. Ceny za posílání listovních zásilek do 

zahraničí byly zvýšeny o 5 korun, balíky o 20 korun. 

 

Telefonní čísla pevných linek v Předboji začínají č. 315. 

 

 

Služby 
 

 Pedikúra a masáže 

Provádí paní Radka Kozubovská-Svítková z Kralup n. Vltavou. Přijíţdí do 

Předboje pravidelně 1x za měsíc, vţdy v úterý. Na pedikúru a masáţe je moţné 

se objednat na OÚ osobně, telefonicky nebo e-mailem. K těmto sluţbám je  

vyuţívána zasedací místnost OÚ.  

        

 Prodej a rozvoz masa až do domu 

Zajišťuje pan Petr Mašek, obyvatel Předboje. Občané jsou pravidelně 

informováni o aktuální nabídce a cenách.   
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 Kominické služby 

Pravidelné kontroly spalinových cest a čištění komínů provádí v obci pravidelně 

kaţdý rok firma KROS, spol. s r.o. z Kralup n/Vlt. Sluţba je zajišťována na 

základě hromadné objednávky obce. Občané se přihlašují na obecním  úřadě a 

obecnímu úřadu zasílá firma KROS potvrzení o kontrole pro jednotlivé 

nemovitosti. 

V r. 2017 prováděla firma KROS pravidelné kontroly a čištění komínů ve dnech 

12. – 16.9. Cena kontroly jednoho komínového průduchu v objektu byla 
400,- Kč. Kaţdý další komín v objektu 100,- Kč, doprava zdarma. 

Příl. D55/2017 – leták s nabídkou kominických sluţeb    

 

 Family Market  (dříve Eismann) – přímý prodej mraţených jídel a zmrzliny. 

Auto firmy Family Market  přijíţdí do obce kaţdých 14 dní. 

 

 Švadlenka Míša – Michaela Havlová 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. 

 

 Ovocnářská farma z Turnova 
Do obce přijelo několikrát během roku auto ovocnářské farmy z Turnova. 

Prodávali jablka, hrušky, ovocné mošty, brambory a včelí med. 

 

 VETBUS – veterinární pojízdná ordinace 

Přijíţdí do obce v pravidelných měsíčních intervalech, které jsou předem 

nahlášeny. Nabízí ošetření nejmodernější veterinární technikou a sluţby 

zkušeného veterináře. 

Příl. D17/2017 – leták  

 

 

 

 

 

Příslušnost ke kostelu: 
 

Kostel sv. Víta v Kojeticích je součástí Římskokatolické farnosti Neratovice, ke které 

kromě Neratovic a Kojetic patří téţ obce Libiš, Obříství, Chlumín, Zálezlice, Hostín u 

Vojkovic, Vojkovice, Předboj a Zlonín.   

Farář: administrátor Mgr. Peter Kováč, který bydlí a pracuje na  faře v Kojeticích 

Pravidelné bohosluţby v kostele v Kojeticích se konají 1x týdně v neděli v 11.15 hod.  

 

Pohřebnictví 
 

Spádový hřbitov:  Kojetice 

Někteří občané mají pronajata hrobová místa na jiných hřbitovech, nejčastěji  

v Líbeznicích. 
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Vzhled obce 
 

Nová výstavba 
 

Výstavba nových rodinných domů stále pokračuje, a to především v lokalitě Pod 

Kapličkou, kde bylo rozestavěno nejvíce domů. V červnu 2017 se prodala také stavební 

parcela s p.č. 63/19 a 63/50 v této lokalitě, patřící  obci. Více viz „Z činnosti obecního 

úřadu“,  str.12. 

 

 

 
        Pod Kapličkou 10.5.2017 

 

 

 

Koncem r. 2017 byly jiţ prodány také všechny pozemky v nové lokalitě „U Remízu“ a 

koncem roku bylo v této lokalitě rozestavěno jiţ několik domů. V roce 2017 nabízela 

společnost Baracom, a.s. Zdiby tyto pozemky za cenu 2500,- Kč/m2. 
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         U Remízu 14.10.2017 

 

 

V obci platí od r. 2016 stavební uzávěra vzhledem k omezené kapacitě ČOV, dopravní 

situaci v obci, kapacitě školky i škol apod. Z toho důvodu musí všichni stavebníci ţádat 

o výjimku ze stavební uzávěry a doloţit, ţe jimi plánovaná stavba není v rozporu 

s opatřením obecné povahy č. 1/2016.  

Kaţdá ţádost je posuzována samostatně a projednána na zasedání obecního 

zastupitelstva. Výjimka musí být schválena nadpoloviční většinou zastupitelů.  

 

V roce 2017 bylo v obci přiděleno celkem 17 čísel popisných – poslední čp. 415. 

 

 

 

 

Obchody 
 

1/ Potraviny Předboj 
     Obchod s názvem Potraviny Předboj je v budově obecního úřadu v ulici Hlavní  

     č. 18.  Prodávají se zde potraviny, smíšené zboţí, denní tisk a časopisy. Prodejní  

     prostory jsou majetkem obce, která je pronajímá za 1.000,-Kč/měs. plus energie. 

     Nájemcem obchodu je vietnamský občan Tran Quoc Dat a v obchodě mu vypomáhá  

     manţelka.  

 

     Otvírací hodiny obchodu: 

     Po aţ Pá   6.30 - 18.00 hod. 

     So a Ne    8.00 - 16.00 hod. 
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2/ Obchůdek Na růžku 
     Obchod s potravinami a občerstvením Byl otevřen v r. 2015 v ulici Krátká č. 211. 

     Prodávají se zde mj. také krájené uzeniny, obloţené chlebíčky, zákusky apod.  

      

     Otvírací hodiny obchodu: 

     Po aţ Pá   6.00 - 16.00 hod. 

     So a Ne    7.00 - 11.00 hod. 

 

 

 

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 dvou Černých kohoutů 

    ul. Ke Tvrzi 4 
     Majitel: Václav Ţihla 

     Nájemce: Blanka Pacyruk – od 21.10.2016 – činnost ukončena v červnu 2017 

     Kapacita: kolem 75 míst 

 

Otvírací hodiny:   Po 10.00 – 22.00 hod.  

Út 10.00 – 22.00 hod. 

St 10.00 – 22.00 hod. 

Čt 10.00 – 22.00 hod. 

Pá 10.00 – 1.00 hod.  

So 11.00 – 1.00 hod.  

Ne 11.00 – 20.00 hod. 

 

V r. 2017 pokračovala restaurace v nabídce doručování obědů za zvýhodněnou cenu do 

domácností, seniorům i firmám. Jídelní lístek byl vystaven na obecní vývěsce. Obaly a 

doprava zdarma, moţnost platit stravenkami.  

V restauraci se čepovalo pivo Staropramen. 

 

Na svém facebookovém profilu restaurace nabízela: 

 velkoplošné plátno pro sledování oblíbených sportovních turnajů a zápasů 

 stoní fotbálek: 1 hra - 10,- Kč 

 špičkový šipkový automat  

 kulečník: 1 min – 1,- Kč 

 armwrestlingový stůl na sportovní přetláčení rukou (páka) - zdarma 
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Akce pořádané restaurací: 

 
25.2. – odpoledne vepřové hody   

Večer: taneční zábava, k tanci a poslechu hrála skupina „Tři svetry“ 

Vstupné: 50,- Kč 

Příl.D23/2017– plakát 

 

5.3. Dětský maškarní karneval s písničkami pro děti, s různými soutěţemi a soutěţí 

 o Nej masku. Za účast v soutěţi následovala sladká odměna.  

 Začátek ve 14.00 hod. 

 Příl. D21/2017 – plakátek  

 

10.3. Friday full of rock – posezení u rockové muziky pro všechny příznivce rocku  

 Příl. D24/2017 - plakátek 

 

17. až 19.3. Josefský řízkový víkend 

 Příl. D25/2017 – plakátek 

 

8.4. Jarní šipkový turnaj – od 17.00 hod.  

 Startovné 50 Kč/osoba 

 Příl. D35/2017 - plakátek 

 

8.4. Disco párty s DJ BUBLIFUCKEM  
Začátek ve 21.00 hod - vstup zdarma 

Příl. D36/2017 – plakátek  

 

15.4. Turnaj dvojic ve fotbálku – od 17.00 hod.  

 Odměna pro první tři vítězná místa 

 Zápis soutěţících od 16.30 hod.  

 Startovné za dvojici: 100,- Kč 
 

15.4. Velikonoční párty – DJ JARVIS 

Začátek ve 21.00 hod. 

 Vstupné: 10,- Kč – pásky na ruku, ze kterých se pozná stav (zadaný-nezadaný) 

 

21.4. Taneční zábava 

 Hudba: Tři svetry  

 Vstupné: 50,- Kč 

 Příl. D37/2017 - plakát 

 

V červnu ukončila nájemkyně svou činnost v restauraci a restaurace byla uzavřena. 

Majitel hledal nového nájemce, ale do konce r. 2017 se mu nepodařilo nikoho najít a 

restaurace zůstala zavřená.  
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2/ Restaurace Na Hřišti 

    ul. Kojetická 116 
     Majitel:  TJ Sokol Předboj 

     Nájemce:  Zdislav Ciolek 

  

V restauraci se nevaří, ale k dostání jsou různé chuťovky studené kuchyně, případně 

smaţený sýr a hranolky.    

Čepuje se pivo Holba 10° a Plzeň 12°. K dostání je zde také nealkoholické lahvové pivo 

Radegast Birell, různé druhy nealkoholických nápojů a točená limonáda. 

 

Otvírací hodiny: 

Po – Pá        11.00 – 22.00 hod. 

So                12.00 – 23.00 hod. 

Ne                15.00 – 21.00 hod. 

 

Akce pořádané restaurací v roce 2017: 

 

30.4. - Pálení čarodějnic – od 19.00 hod. na hřišti 

           Příl. D38/2017 – 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, so-ne  9.00-22.00 

Mj. nabízí restaurace také catering. 

K dispozici je WiFi. 

 

 

4/ Kavárna v Yard Resortu 

    ul. Ke Tvrzi 7 
    Majitel: Yard, a.s. 

 

Kapacita kavárny je 40 míst uvnitř + 30 míst na terase (145 m2). Kavárna slouţí  

také jako golfová recepce.   

 

V kavárně pořádá obec vítání občánků a promítá se zde kino pro seniory. 

Z důvodu rekonstrukce byla kavárna přes zimní období od 1.12.2017 uzavřena. 
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Terasa kavárny v Yard Resortu      2.10.2017 

 

 

 

 

 

Přírodní poměry 
                                                    

Počasí v roce 2017 
 

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, které začalo jiţ v prosinci minulého roku. 

Meteorologové avizovali příchod arktických mrazů ze Sibiře a jejich předpověď se 

vyplnila. Na některých místech v Česku byly naměřeny v lednu i teploty přes –30 °C. 

V našem regionu bylo o poznání tepleji, ale ranní teploty se několikrát vyšplhaly aţ 

k minus 15 °C. Sněhu nebylo mnoho a vţdy brzy roztál. Nejniţší teplota byla -15,7 °C a 

byla naměřena 11.1. Kolem 20.1. nastala téměř na celém území ČR smogová situace, 

která trvala několik dnů. Mrzlo aţ do konce ledna. V posledních dvou dnech ledna padal 

sníh, kterého u nás nebylo mnoho, ale způsobil ledovku a váţné dopravní komplikace 

téměř na celém území ČR.  

Meteostanice v Kojeticích zaznamenala v lednu 20 ledových dnů, tj. dnů, kdy teplota 

nevystoupila po celý den nad bod mrazu. 

 

 

 

http://www.meteokojetice.ic.cz/
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Průměry a maxima v měsíci  lednu 2017: 

Průměrná teplota -3,9 °C  

Sráţky za měsíc 15,2 mm  

Maximální teplota 5,4 °C 12.1.      13,32 hod. 

Minimální teplota -15,7 °C 11.1.        8,36 hod. 

Průměrná denní maximální teplota -1,1 °C  

Průměrná denní minimální teplota -7,4 °C  

Sluneční svit za měsíc 37,1 hod.  

 

Únor – únor začal sněhem, kterého sice nenapadlo mnoho, ale zhoršil, jiţ tak sloţitou 

dopravní situaci, kterou přinesla ledovka na konci ledna. Sníh druhý den částečně roztál, 

mráz byl o poznání slabší. V prvním únorovém týdnu suţovala skoro celé Česko 

ledovka a vrátil se smog. 2.2. vyhlásil ČHMÚ smogovou situaci i v Praze a středních 

Čechách. 23. a 24.2. zasáhla Česko bouře Doris, která přišla z Velké Británie. Silný vítr 

napáchal mnoho škod na území celé republiky. Silný vítr byl i v Předboji, nezpůsobil 

však ţádné větší škody. Následovalo citelné oteplení, které vydrţelo aţ do konce 

měsíce. 27. únor byl označen za nejteplejší únorový den. Svítilo sluníčko a denní teplota 

se pohybovala kolem 15 °C. 

 

Průměry a maxima v měsíci únoru 2017: 

Průměrná teplota 2,5 °C  

Sráţky za měsíc 19,6 mm  

Maximální teplota 14,6 °C 27.2.         14,24 hod. 

Minimální teplota -5,5  °C 14.2.           6,33 hod. 

Průměrná denní maximální teplota 5,7 °C  

Průměrná denní minimální teplota -1,0 °C  

Sluneční svit za měsíc 51,5 hod.  

 

 

Březen – začal pěkným slunečným počasím, ale s občasným mírným deštěm. Začátkem 

druhé dekády března přišly ještě mírné ranní mrazíky. Denní teploty se pohybovaly 

mírně nad 10 °C. Poslední dekáda přinesla opět mírné oteplení s občasným deštěm. 

Několik posledních dnů března bylo velmi teplých s teplotou mírně přes 20 °C. 

 

Průměry a maxima v měsíci březnu 2017: 

Průměrná teplota 7,7 °C  

Sráţky za měsíc 38,2 mm  

Maximální teplota 23,2 °C 31.3.         16,45 hod. 

Minimální teplota -2,5  °C 13.3.           5,23 hod. 

Průměrná denní maximální teplota 13,5 °C  

Průměrná denní minimální teplota 2,3 °C  

Sluneční svit za měsíc 104,4 hod.  
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Duben – první dny dubna pokračovalo velmi teplé a slunečné počasí s teplotami přes  

20 °C. Někde padaly dokonce teplotní rekordy. Teplo netrvalo však dlouho a kolem 

poloviny měsíce přišlo prudké ochlazení. Velikonoce, byly velmi chladné a pršelo. 

Počasí se dále zhoršovalo a došlo i na ranní mrazíky. Na mnoha místech, zvláště ve 

vyšších polohách padal sníh a byla sněhová kalamita. 

 

Průměry a maxima v měsíci dubnu 2017: 

Průměrná teplota 8,9 °C  

Sráţky za měsíc 51,4 mm  

Maximální teplota 25,3 °C 10.4.         15,46 hod. 

Minimální teplota -2,2  °C 21.4.            5,40 hod. 

Průměrná denní maximální teplota 14,3 °C  

Průměrná denní minimální teplota 4,4 °C  

Sluneční svit za měsíc 101,8 hod.  

 

 

Květen – v první dekádě května bylo jiţ příjemné a slunečné počasí, ale začátkem 

druhé dekády došlo opět k citelnému ochlazení a přišli tentokrát téměř na čas „ledoví 

muţi“. Ranní teploty se několik dní pohybovaly jen mírně nad nulou a 10.5. klesla 

teplota dokonce na -1,3 °C. Od 12.5. přišlo konečně oteplení.  

 

Průměry a maxima v měsíci  květnu 2017: 

Průměrná teplota 15,6 °C  

Sráţky za měsíc 32,8 mm  

Maximální teplota 32,1 °C 29.5.      16,05 hod. 

Minimální teplota -1,3 °C 10.5.        5,56 hod. 

Průměrná denní maximální teplota 25,1 °C  

Průměrná denní minimální teplota 10,6 °C  

Sluneční svit za měsíc 204,4 hod.  

 

 

Červen – byl velmi teplý, ale extrémně suchý. Teplota dosáhla v druhé polovině června 

tropických hodnot a na mnoha místech Česka padaly teplotní rekordy. Meteostanice 

v Kojeticích zaznamenala max. teplotu 35,4 °C. Pršelo jen velmi málo. Po tropických 

vedrech přišla však 22.6. v noci velmi silná bouřka V Evropě se podle meteorologů 

spojilo hned několik bouřek najednou a ta nejsilnější k nám přišla z britských ostrovů. 

Česko zasáhl během 24 hodin rekordní počet blesků. Jejich počet se blíţil k 300.000, 

zatímco standardně to bývají max. desítky tisíc blesků. 
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Průměry a maxima v měsíci červnu 2017: 

Průměrná teplota 19,8 °C  

Sráţky za měsíc 92,8 mm  

Maximální teplota 35,4 °C 22.6.      16,45 hod. 

Minimální teplota 9,1 °C 18.6.        4,00 hod. 

Průměrná denní maximální teplota 26,7 °C  

Průměrná denní minimální teplota 12,4 °C  

Sluneční svit za měsíc 227,3 hod.  

 

 

Červenec – v první polovině bylo příjemné letní počasí s teplotami kolem 25 °C. Další 

týden vyšplhaly teploty opět k tropickým hodnotám. V posledním červencovém týdnu 

přišlo mírné ochlazení s deštěm. 

  

Průměry a maxima v měsíci červenci 2017: 

Průměrná teplota 20,5 °C  

Sráţky za měsíc 61,8 mm  

Maximální teplota 32,4 °C 30.7.     15,18 hod. 

Minimální teplota 8,8 °C 14.7.       4,18 hod. 

Průměrná denní maximální teplota 27,7 °C  

Průměrná denní minimální teplota 14,5 °C  

Sluneční svit za měsíc 146,8 hod.  

 

 

Srpen – několik prvních srpnových dnů byly tropické teploty. Poté došlo k mírnému 

ochlazení, ale stále bylo pěkné počasí. Další ochlazení a déšť přinesla ranní bouřka 

11.8. V druhé polovině srpna se střídaly dny s teplotou kolem 25 °C. 

 

Průměry a maxima v měsíci srpnu 2017: 

Průměrná teplota 20,2 °C  

Sráţky za měsíc 72,8 mm  

Maximální teplota 36,2 °C 1.8.        15,57 hod. 

Minimální teplota 6,6 °C 23.8.        6,33 hod. 

Průměrná denní maximální teplota 27,1 °C  

Průměrná denní minimální teplota 13,6 °C  

Sluneční svit za měsíc 184,0 hod.  

 

 

Září  - začátek září byl velmi chladný. Teploty se pohybovaly jen kolem 15 °C a 

v domácnostech se začínalo topit. Hovořilo se o tom, ţe babí léto vůbec nepřijde. 

Nakonec přišlo 27.9., ale a trvalo jen několik dní.  
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Průměry a maxima v měsíci září 2017: 

Průměrná teplota 13,5 °C  

Sráţky za měsíc 40,8 mm  

Maximální teplota 25,6 °C 6.9.       15,44 hod. 

Minimální teplota 4,8 °C 23.9.       7,01 hod. 

Průměrná denní maximální teplota 19,1 °C  

Průměrná denní minimální teplota 8,9 °C  

Sluneční svit za měsíc 72,6 hod.  

 

 

Říjen – v první dekádě října se teploty pohybovaly v průměru kolem 15 °C. V druhé 

dekádě se oteplilo a teploty se pohybovaly kolem 20 °C. Ve třetí dekádě přišlo opět 

ochlazení s teplotami v rozmezí od 12 do 19 °C. V některých dnech bylo však ještě 

velmi příjemně a slunečno. 29.10. zasáhla celé Česko bouře Herwart s vichřicí. Vichřice 

byla největší za posledních 10 let a způsobila mnoho materiálních škod. Pojišťovny 

vyčíslily škody na nejméně 1,37 miliardy korun. Bouře měla na svědomí také čtyři 

lidské ţivoty.  

Český hydrometeorologický ústav vydal varování před bouří a doporučoval lidem 

omezit pohyb venku a jízdu autem. Kdyţ vítr ustal, přišel déšť. V Předboji ani v okolí 

nezpůsobil vítr váţnější škody.  

 

Průměry a maxima v měsíci říjnu 2017: 

Průměrná teplota 11,9 °C  

Sráţky za měsíc 65,6 mm  

Maximální teplota 21,7 °C 14.10.    12,38 hod. 

Minimální teplota 2,4 °C 30.10.    19.09 hod. 

Průměrná denní maximální teplota 19,4 °C  

Průměrná denní minimální teplota   7,1 °C  

Sluneční svit za měsíc 69,9 hod.  

 

 

Listopad - začátek listopadu byl poměrně teplý, s občasným mírným deštěm a denními 

teplotami kolem 10 °C. Ochlazení přišlo v polovině listopadu a ranní teploty se začaly 

blíţit k nule. První mrazivé ráno bylo 17.11. a Meteostanice v Kojeticích zaznamenala 

ranní teplotu -0,6 °C. V dalších dnech se střídaly ranní teploty v rozmezí +/- 0 °C, denní 

teploty se pohybovaly kolem 5 °C. Další ochlazení přišlo v posledních dnech listopadu 

Stále však kvetly některé květiny na záhonech a sakury v Nové ulici  

 

Průměry a maxima v měsíci listopadu 2017: 

Naměřené teploty a statistiky za měsíc listopad nebyly, bohuţel, na stránkách 

meteostanice uvedeny. 

 

 

Prosinec 2017 – začátek prosince přinesl další ochlazení, ale jinak bylo počasí  

v průběhu prosince velmi teplé. 17.12. byla sice chumelenice a napadlo asi 3 cm sněhu, 
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ale bylo poměrně teplo a sníh velmi brzy opět roztál. Aţ do konce roku kvetly sakury, 

chryzantémy a dokonce někde i růţe. Vánoce byly velmi teplé a bez sněhu, s teplotami 

nad nulou. Bylo jen pár ranních mrazíků. 

 

Průměry a maxima v měsíci prosinci 2017: 

Naměřené teploty a statistiky za měsíc prosinec nebyly, bohuţel na stránkách 

meteostanice uvedeny. 

 

 

Zajímavosti a rekordy v počasí v r. 2017 
 

Leden  byl čtvrtým nejstudenějším za dobu měření v Česku a vůbec 

nejstudenějším za posledních 77 let  

Říjen bouře Herwart, která zasáhla Česko 29.10.2017 přinesla vichřici, která 

byla největší za posledních 10 let 

Prosinec konec roku 2017 byl označen za nejteplejší za posledních 117 let 

 

 

 

 

Rostlinstvo 

 
Tak jako v r. 2016, byla i v r. 2017 velice slabá úroda meruněk. V našem regionu i na 

celém území republiky. Bylo dost třešní, ale oproti tomu nebyly téměř ţádné švestky.  

 

Dařilo se rajčatům a okurkám. 

 

 
 

Stromy 
 

1.9. byla v lokalitě Západní Stráň zahájena realizace projektu veřejné zeleně v obci. 

V nové zástavbě rodinných domů má být vysázena alej stromů a vybudována 

mlatová cestička. V celém prostoru bude pak zaloţen travní porost a vysázeny    

stromy a keře.  

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Více viz „Z činnosti obecního úřadu“, str. 12. 

 

 

Zvířectvo 
 

Domácí zvířectvo 
 

Psi - v r. 2017 bylo v obci evidováno 200 psů. 

        Povinné očkování psů (případně i koček a jiných masoţravých, doma chovaných, 

        zvířat) proti vzteklině proběhlo v obci 23.5. před obecním úřadem. 
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Prodej drůbeže 
V souvislosti s výskytem ptačí chřipky bylo 3.2. zveřejněno na webových stránkách 

obce upozornění na Nařízení Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj  (č.j.: 

SVS/2017/003844-S ze dne 8.1.2017), kde se mj. hovoří o tom, ţe v pásmu dozoru 

(kam spadá i naše obec) je zakázáno přemístění drůbeže a platí to i od prodejců 

z jiných částí ČR a EU. Ptačí chřipka se objevila v ČR po deseti letech. Jak uváděla 

média, jednalo se naštěstí o typ chřipky, která se zatím nikdy v minulosti nepřenesla na 

člověka. Ohniska chřipky se však během ledna rozšířila na několik míst v Čechách i na 

Moravě a hygienici ve spolupráci s hasiči museli na několika místech utratit nejen 

drůbeţ z domácích chovů, ale někde i veškerou drůbeţí produkci velkých farem.  

 

Zákaz přemístění drůbeže byl v druhé polovině roku zrušen.  

 V září se v ulici Na Vršku prodávala kuřata z Drůbeţárny Hořešovice. 

 Společnost Kuřice s.r.o. nabízela kuřice k dodání od ledna do března 2018. 

 

 

  

Myslivost 

 
Případní zájemci o členství v mysliveckém spolku mohou poţádat o přijetí do 

Honebního společenstva Veliká Ves, které 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) 

  

Africký mor prasat 

V r. 2017 se v České republice poprvé objevil smrtelný africký mor prasat, který se do 

země dostal nejspíš od divokého prasete, které přešlo hranice. První výskyt nákazy byl 

zaznamenán u divokých prasat na Zlínsku v červnu 2017 a zamořená oblast se 

v červenci 2017 rozšířila na celý zlínský okres. Africký mor byl prokázán pouze u 

divokých prasat, nakazit se mohou však i domácí prasata.  

Nákaza není přenosná na člověka. 

 

 

Zemědělství 
 
Hektarové výnosy sklizně zemědělských plodin ve Středočeském kraji v r. 2017 dle 

veřejné databáze ČSÚ 

Měřící jednotka: t/ha 

 

Obiloviny 

celkem 

Pšenice 

ozimá 

Ţito Ječmen 

ozimý 

Brambory 

ostatní 

Cukrovka 

technická 

Řepka Kukuřice 

na siláţ 

5,81 

 

6,04 4,93 5,93 29,19 67,61 2,96 35,89 

 

 

Cena zemědělské půdy v r. 2017 
V Předboji byla cena půdy 10,37 Kč/m2. 

 

 

http://www.velikaves.eu/
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Pro srovnání ceny zemědělské půdy v okolních vesnicích: 

Katastrální území Cena v Kč/m2 v r. 2017 

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 pouţívané např. při výpočtu daně z 

nemovitosti. 

 

 

Obyvatelstvo 
 

Počet obyvatel 
(dle veřejné databáze Českého statistického úřadu) 

 

Počet obyvatel k 1.1.2017  969 z toho   466 muţů 503 ţen 

Počet obyvatel k 31.12.2017           1007 z toho   477 muţů 530 ţen  

 

Z toho  0-14 let   260 z toho   125 muţů 135 ţen 

 15-64 let   647 z toho   308 muţů 339 ţen 

 65 a více let   100 z toho      44 muţů   56 ţen 

 

Průměrný věk:   34,6 let  (muži 34,2 let,  ženy 34,8 let) 

 

V průběhu roku se v obci narodilo celkem 10 dětí. 

Zemřeli 2 občané. Jedním z nich byla dlouholetá občanka Předboje paní Miloslava 

Honzáková (+80 let).  Příl.č. D34/2017 – úmrtní oznámení 

  

Pohyb obyvatel:  

Ţivě narození:   10 muţi 5  ţeny 5 

Zemřelí:     2 

Přirozený přírůstek:    8 

Přistěhovalí:   54 muţi 20 ţeny 34 

Vystěhovalí:   24  muţi 13 ţeny 11 

Přírůstek stěhováním   30 muţi   7 ţeny 23 
Celkový přírůstek  38 

Sňatky:     8 

Rozvody:     4 

 

 

http://www.farmy.cz/
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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 přání v podobě pohlednice. 

 

 

Vítání občánků 

V r. 2017 se konalo pouze jedno vítání nových občánků, tj. dětí narozených v době od 

13.9.2016 do 18.7.2017.  Konalo se 2.10.2017  v 17.00 hod. v kavárně Yard Resortu. K 

vítání občánků bylo pozváno celkem 10 rodičovských párů se svými dětmi. Dětí bylo 

však 11, neboť poprvé v obnovené tradici vítání občánků se v naší obci narodila 

dvojčata.  Slavnostního aktu se však zúčastnilo pouze 7 rodičovských párů s dětmi.  

Starostka Pavla Příšovská pronesla krátký projev na uvítání dětí a jejich rodičů. Poté 

přednesly své pásmo básniček děti z MŠ Předboj a 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. 

Maminky obdrţely kytičku.  

 

Jména dětí uvítaných mezi občany obce: 
Děti narozené v r. 2016 

Bachura Richard 

Bachura Viktor 

Čadová Michaela  

Kopačka Lucas 

 

Děti narozené v r. 2017 

Hřebíková Amélie 

Lojín Jakub 

Panocha Adam  

Paţítková Viola  

 

Příl. D64/2017 – vzor pozvánky 

        D65/2017 – vzor pamětního listu 

        D66/2017 – pamětní arch 

 

 

 

 

Obecní policie 

 
Platí smlouva obce Předboj s Obecní policií Líbeznice podepsaná v r. 2011, která 

stanoví rozsah sluţeb poskytovaných obecní policií na území obce Předboj. 

Roční náklady na provoz obecní policie v Předboji činí 439.500,- Kč.  
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Trestná činnost v obci a akce obecní policie 
(převzato z přehledu činnosti obecní policie v jednotlivých měsících uváděného 

pravidelně na webových stránkách obce) 

 

Leden 

 Stráţníci usměrňovali v prvním lednovém týdnu agresivního a vulgárního 

cestujícího. 

 V druhé polovině ledna našla hlídka obecní policie na zamrzlém rybníku asi 20 
m od břehu hromádku oblečení a následovalo pátrání, které mělo vyloučit, ţe 

oblečení nepatří někomu, pod kým se prolomil led. Událost měla naštěstí šťastný 

konec, neboť po 15 minutách se přihlásil stráţníkům 10letý chlapec, který 

oblečení na ledě zapomněl, kdyţ opouštěl kluziště. 

 Na základě telefonické stíţnosti vyšetřovali stráţníci „nesnesitelný zápach“. 
Stráţníci nic neobjevili, ale vzhledem k tomu, ţe to bylo v době, kdy byla na 

území ČR vyhlášena inverzní situace, byla inverze pravděpodobně příčinou 

zápachu. Nasvědčuje tomu i to, ţe stráţníci nezjistili, ţe by někomu kouřil 

komín tak, ţe by se dalo usuzovat na spalování nevhodného paliva.  

 Stráţníci udělili jednu pokutu za stání v místě zákazu zastavení u školky.  
               

Únor 

 Stráţníci pokutovali dva řidiče na ulici Hlavní za překročení povolené rychlosti 

v obci. U jednoho řidiče naměřili 65, u druhého 71 km/h. 

 V polovině měsíce pomohli stráţníci řidičce, která si v ulici Velkoveská 
prorazila kolo ve výtluku. Hlídka pomohla řidičce kolo vyměnit a upozornila 

řidičku na nutnost přizpůsobit jízdu stavu a povaze vozovky. 

 V ulici Pod Hřištěm byly nalezeny dvě injekční stříkačky. Přestoţe nevypadaly 
pouţitě, stráţníci je odborně zajistili a propátrali nejbliţší okolí, ale ţádný 

podobný materiál jiţ nebyl nalezen.  

 V Zahradní ulici byla nalezena mrtvola ptáka, kterou stráţníci na ţádost 

ohlašovatele odklidili.  

 Největší únorovou akcí bylo pátrání po pachateli, který zaloţil poţár 
uskladněného dřeva. Hasiči z Neratovic zasáhli včas a poţár uhasili dříve, neţ 

mohl napáchat větší škody. Hlídka obecní policie ve spolupráci s policií ČR a 

psovodem pátrala v okolí po moţném pachateli tohoto činu, nikoho podezřelého 

však nenašli.   

 

 

Březen 

 V Hlavní ulici bylo pokutováno několik řidičů za překročení rychlosti. Ţádný 
z řidičů však nepřekročil povolenou rychlost o více neţ 13 km/h. 

 Větší problém byl s parkováním, a to jak v obytných zónách, tak na dalších 
problematických místech jako jsou travnaté plochy, chodníky apod.  

 Stráţníci navštívili MŠ Předboj a poučili děti o pravidlech chování v silničním 

provozu. 

 

Duben   

 Kuriosní příhoda se odehrála v první dekádě dubna v Baštěcké ulici. Obecní 
policie přijala hlášení o výskytu stojícího vozidla taxisluţby, které stálo několik 

hodin u rybníka s nastartovaným motorem. Hlídka zjistila, ţe se nic závaţného 
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nestalo, ale řidič taxíku zde řešil se svou přítelkyní nedávný rozchod. Po 

domluvě místo promptně opustil. 

 V polovině měsíce oznámila stěţovatelka stráţníkům, ţe v Krátké ulici kdosi 

vyloţil na vozovku staré pneumatiky. Nepodařilo se zjistit, kdo pneumatiky 

odloţil ani jak dlouho na vozovce leţely. Po příjezdu hlídky obecní policie uţ 

byly pryč.  

 V ulici U Prutníku se pohyboval ovčák bez dozoru a bez vodítka. Poté co vběhl 
na cizí zahradu, zabránila oznamovatelka jeho odchodu ze zahrady. Stráţníci 

pak ztotoţnili majitelku psa, která musela uhradit pokutu 500 Kč. 

 Stráţníci řešili domluvami několik případů nesprávného parkování  v obytných 
zónách, na Hlavní a Kojetické ulici. 

 Nebylo zaznamenáno ţádné překročení povolené rychlosti v obci.  

 V Baštěcké ulici zjistili stráţníci při běţné hlídkové činnosti rozsáhlé znečištění 

komunikace i jejího původce, kterým byl řidič zemědělského stroje. Ten 

vozovku následně uklidil.  

 

Květen 

 Měsíc květen byl ve znamení pokut za překročení rychlosti a domluv za špatné 
parkování. Špatného parkování se dopouštěli řidiči v ulicích Kojetická, Dlouhá, 

Nová a Spojovací. 

 Stráţníci navštívili školku a zúčastnili se dopravní akce pro děti, při které nejen  
měřili rychlost, ale zastavovali auta a děti se ptaly řidičů, zda vědí,  jakou 

rychlostí se jezdí v obytné zóně. 

 

Červen 

 V průběhu června došlo k několika pokusům o vyloupení rodinných domů. Stalo 

se tak údajně v noci,  kdy obyvatelé domů spali většinou v horních podlaţích 

domů.  

 Obecní policie pomáhala při zjištění velkého úhynu ryb v rybníku Velký. 
Důvodem byl zřejmě průnik neznámé látky do vody. 

 Stráţníci řešili opět parkování v obytných zónách, zejména ve veřejné zeleni. 
V jednom případě byla udělena dokonce i pokuta. 

  

Červenec 

 Stráţníci řešili případ odcizených okrasných stromků před jedním z domů v ulici 
Pod Kapličkou. Podezřelá byla posádka malého vozu stříbrné barvy, nebyla však 

bohuţel přistiţena.  

 Za stání na chodníku v ulici Kojetické byla udělena pokuta ve výši 1.000,- Kč. 

 Stráţníci dohlíţeli na úklid bahna v ulicích U Prutníku a Dlouhé pracovníkem, 
který zde prováděl výkopové práce a znečištění způsobil. 

 Obecní policie řešila také dvě telefonická oznámení. První se týkalo skupinky 
podezřelých muţů, ze kterých se vyklubali pracovníci energetické společnosti, 

kteří se chystali natírat sloup. Druhý telefonát se týkal hluku, který způsobily 

děti na benzínových čtyřkolkách v ulici Na Jaroši a Dlouhé. Čtyřkolky však 

odjely ještě před příjezdem stráţníků.  

 

Srpen 

 Řešil se případ dvou psů. Jeden vběhl na pozemek na Hlavní ulici a stráţníci ho 

umístili do kotce v Líbeznicích. Majitel musel zaplatit blokovou pokutu ve výši 



44 

 

400,- Kč. Druhý pes byl zadrţen a uvázán oznamovatelkou na hřišti. Neţ přijeli 

stráţníci, odvedl si však psa jeho majitel. 

 Stráţníci řešili odklizení nepojízdného automobilu z ulice Na Vršku z prostoru 

těsně u manipulační zastávky autobusu. Po vzájemné dohodě s majitelkou byl 

automobil odstraněn.  

 Na konci srpna museli řešit stráţníci případ těţce nemocného muţe, který se 
dostal mimo dozor a způsobil lehké veřejné pozdviţení nevhodným chováním 

vůči ţenám, s nimiţ se setkal. Případ skončil odvozem muţe do léčebny a 

následné hospitalizaci.  

 Byla udělena bloková pokuta ve výši 500,- Kč za překročení rychlosti v ulici 
Hlavní o 14 km/h.  

 

Září 

 Stráţníci udělili několik pokut a napomenutí za stání v obytných zónách a to 
v ulicích Čenkovská a Západní Stráň. Bylo také zjištěno několik případů 

překročení rychlosti, v jednom případě jel řidič dokonce rychlostí 73 km/h. 

Všechny případy byly zjištěny na Hlavní ulici.  

 Stráţníci asistovali také u velké dopravní nehody v katastru obce na silnici I/9. 

Bourali zde čtyři řidiči, zřejmě proto, ţe se na silnici otáčelo další auto, jehoţ 

řidič odjel, aniţ si patrně všiml, co zavinil. Řidička Fabie, která skončila na boku 

v příkopu vedle silnice, si stěţovala na poranění lýtka a musela být předána do 

péče zdravotníků. Ostatním účastníkům nehody se naštěstí nic nestalo.  

 Hlídka obecní policie řešila v polovině září případ s domovním alarmem, který 
se spustil ve čtvrt na čtyři, a byla obava, ţe by mohlo jít o násilné vniknutí do 

domu. Ţádné narušení objektu však nebylo zjištěno a hlídka o tom informovala 

majitele domu.  

 V rybníku Velký došlo jiţ poněkolikáté v průběhu roku k masivnímu úhynu ryb. 
Stráţníci se zúčastnili monitorování situace a zajištění důkazů. 

  

Říjen 

 Nejnepříjemnější říjnovou událostí bylo pokousání 6letého dítěte  psem v ulici 

Na Jaroši. Maminka pokousané holčičky kontaktovala obecní policii a následně 

byl vytvořen spis, který byl postoupen přestupkové komisi. 

 Byl odchycen pes v Nové ulici a následně umístěn do útulku v Kralupech n/Vlt. 

Majitel psa se bohuţel nepřihlásil a nereagoval ani na výzvu na předbojských 

webových stránkách. 

 Další volně pobíhající pes byl spatřen v ulici Západní Stráň. Stráţníci zjistili 
majitele psa z Baštěcké ulice, který uţ však psa hledal a zvíře si odvedl.  

 Stráţnici řešili také dva případy překročení rychlosti v obci v ulici Hlavní. První 
řidič jel rychlostí 71 km/h. a zaplatil blokovou pokutu 1.000,- Kč. Druhý řidič 

jel rychlostí 78 km/h., ale především bylo zjištěno, ţe je  uţ hledán pro spáchání 

jiného přestupku.  

 Zdánlivě opuštěné, nezajištěné vozidlo s klíčky v zapalování bylo zjištěno na 

rozhraní ulic Horňátecká a Zvonková. Hlídka auto uzamkla a majitel se nakonec 

našel a klíčky si vyzvedl. 

 Nahlášeny byly dvě dopravní nehody. V prvním případě to odnesla dopravní 
značka u mělnické silnice, v druhém případě bylo hlášeno, ţe na poli za 

rybníkem Velký leţí srna, která byla zřejmě sraţena vozidlem. Hlídka však 
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ţádnou srnu nenašla, a protoţe volající volal ze skrytého čísla, nebylo moţné  

sraţení srny vypátrat.  

 
Listopad 

 Překročení rychlosti bylo v listopadu pokutováno  pouze jednou. A to kdyţ 
řidička jela téměř 70 kilometrovou rychlostí.  

 Nejvíce problémů měla obecní policie se špatným parkováním. Především 
s odstavením vozidel do tzv. zeleného pásu kolem vozovek.  

 V ulici Východní Stráň se řešil problém ukládání odpadu na cizí pozemek.. 

Tentokrát to byl pozemek obecní a jednalo se o větve a listí.  

 Ve třech případech se jednalo o planý poplach: 
- Podezřelé vozidlo na návsi byli dva kamarádi, kteří přijeli navštívit slečnu. 
- Podezřelý muţ s batohem byl pouze na procházce po obci. Protoţe ţije 

v Předboji jen krátce a byl neznámý, vzbudil podezření. 
- Prohlídka prvního patra rozestavěného domu potvrdila, ţe v domě není ani 

zloděj, ale ani ţádné zvíře. Obavy z přítomnosti nevítaného vetřelce měla 

obyvatelka domu, kdyţ v přízemí slyšela podezřelé zvuky. 
 

Prosinec 

 Největší akcí měsíce bylo hledání majitele psa, který se v prosinci pohyboval po 
obci bez dozoru, a to hned dvakrát. Majiteli psa byla udělena pokuta. 

 Bylo evidováno několik špatně zaparkovaných automobilů. Dvakrát přistoupili 

stráţníci dokonce k udělení pokuty.  
 

 

 
Spolky 
 

1/ TJ Sokol Předboj 
 

Tělovýchovná jednota Sokol Předboj provozuje pouze fotbalový klub. 

Mužstvo mužů je zařazeno v okresním přeboru ve 3. třídě, skupina A. 

      

 

Sestava fotbalového týmu muţů v r. 2017: 

 

Brankáři:     Fábera Milan  

                    Řeháček Pavel 

                    Michalík Luděk 

 

Obránci:     Vrábel Jaroslav  

                   Jelínek Karel 

                   Bartyzal Pavel                   

                   Kurhajec Ivo  

                   Marek Martin 

                   Moravec Jan  

                   Hrobař Petr 
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Záloţníci:   Havel Jakub 

                   Weiss Petr (trenér) 

                   Vlasák Martin 

                   Stránský Tomáš 

                   Neuberk Jan  

  

Útočníci:     Fröhlich Luboš 

                    Lojín Lukáš (trenér) 

                    Doubek Václav 

                    Hon Patrik 

                    Javůrek Aleš 

 

Novým trenérem mužstva se stal od sezony 2016/2017 Lukáš Lojín.  

 

 
 

Výsledky okresního přeboru na  konci sezony  2016/2017 
Muţstvo Sokola Předboj se umístilo na 11. místě se ziskem 31 bodů 

Celkový počet utkání:   26 

Počet vyhraných utkání  10 

Počet prohraných utkání:  15 

Počet nerozhodných utkání:      1 

 

Výsledky okresního přeboru – podzimní část sezony 2017/2018 

Muţstvo Sokola Předboj se umístilo na 7. místě se ziskem 21 bodů. 

Počet utkání:    13 

Počet vyhraných utkání:    6 

Počet prohraných utkání:  . 4 

Počet nerozhodných utkání    3 
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Akce Sokola v r. 2017: 
 

4.6.  Sokol Předboj se podílel na přípravě a průběhu Dětského dne na hřišti, který 

        pořádal obecní úřad.  

 

21.10. proběhla výroční schůze TJ Sokola Předboj v restauraci Na Hřišti s tímto      

          programem: 

 

1. Úvod 

2. Zhodnocení minulého roku  

3. Zpráva revizní komise 

4. Volba nového výboru 

5. Plán na rok 2018 

6. Diskuze 

7. Závěr 

 

Schůze se zúčastnilo celkem 23 členů Sokola. Předseda Petr Weiss zhodnotil 

uplynulý rok a pohovořil o akcích konaných za účasti Sokola a jejich 

ekonomickém dopadu na Sokol. Revizní komise informovala členy o 

hospodaření Sokola a konstatovala, ţe účetnictví je vedeno správně a je 

v pořádku.  

 

Nový výkonný výbor, zvolený na této schůzi: 

 Weiss Petr  předseda 

 Lojín Lukáš  místopředseda 

 Jelínek Karel   jednatel 

 Příšovský Martin pokladník 

 Podracký Miroslav člen výboru 

 Josef Petr  předseda revizní komise  

 Hrobař Petr  člen revizní komise  

 Fröhlich Luboš člen revizní komise  

 
Plánem na rok 2018 je zajistit ekonomickou stabilitu klubu a po sportovní 

stránce získat umístění fotbalového muţstva v okresním přeboru ve středu 

tabulky. V plánu na rok 2018 je také postavení nových střídaček.  

Na závěr proběhla diskuze a poděkování členům výkonného výboru za práci 

v uplynulém období. 

 

8.12. se konala taneční zábava Sokola Předboj v Yard Resortu. 
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2/ Rybářský spolek    

 
Složení výboru rybářského spolku r. 2017 

předseda  Svoboda Tomáš 

pokladník  Palek Otakar  

jednatel  Kršmaru Milan  

jednatel  Pěnkava Jindřich  

člen výboru  Polák Petr 

člen výboru  Koníček Miroslav  

rybářský hospodář Růţička Václav 

 

Počet členů v r. 2017 

Celkem 91 členů 

Z toho důchodci 11  

Děti a dorost 6 

 

Ceny povolenek v r. 2017 

Dospělí  1200,-Kč/rok 

Mládeţ 10-15 let   300,-Kč/rok 

Mládeţ 15-18 let   500,-Kč/rok 

Děti do 10 let v doprovodu členů spolku mohou chytat zdarma bez povolenky. 

 

Podmínkou pro vydání povolenky k rybolovu bylo odpracování 10 hod./rok na údrţbě 

rybníka, důchodci a děti 5 hod./rok. Náhrada za kaţdou neodpracovanou hodinu je 100,- 

Kč. 

 

Poplatek nového člena spolku za registraci činí 2200,- Kč. 

 

Násada ryb v r. 2017 

Kapr  800 kg 

Amur  100 kg 

Candát    50 kg      

 

Úlovky v r. 2017   

Kapr  217 ks   

Amur    19 ks 

Štika      5 ks 

Úhoř      3 ks 

 

22.4. konalo se tradiční rybářské zahájení sezóny od 7.00 hod. u rybníka Velký a 

memoriál Karla Tomase. 

 

27.5.  konal se  kaprařský závod „PŘEDBOJ CUP“. Soutěţila dvoučlenná druţstva a 

závod probíhal systémem „chyť a pusť“. Ukončení závodu a vyhlášení výsledků 

bylo 28.5. 

 Startovné : 2.000,- Kč pro dvoučlenný tým 

 Ceny:   1. místo – 6.000 Kč 

   2. místo – 4.000 Kč 

   3. místo – 3.000 Kč 

   speciální cena za nejtěţšího kapra  
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Bodovatelnou rybou byl kapr nebo amur od 65 cm včetně. Rozhodující však 

byla váha. Na Facebooku byly zveřejněny fotografie kaprů 80 a 81 cm 

ulovených 27.5. 

 

19.7. na obecních webových stránkách se objevila  zpráva, ţe v rybníku Velký došlo 

k rozsáhlému  úhynu ryb.  

 

8.9.  upozornil obecní úřad na svých webových stránkách, ţe koupání v předbojském 

rybníku je stále na vlastní nebezpečí, neboť rybník není tč. určen ke koupání a 

občané byli opětovně informováni o masivnímu úhynu ryb, kvůli kterému se 

obzvláště  nyní nedoporučuje koupání, neboť nejsou zatím známy výsledky 

rozborů odebraných vzorků a v souvislosti s úhynem ryb se dá předpokládat, ţe 

voda v rybníku není v pořádku.  

 

 

 

Yard Resort  

Multifunkční areál, který od r. 2010  nabízel  volnočasové aktivity pro veřejnost, 

zaměřuje svou činnost v poslední době  hlavně na gastronomii, realizaci  svatebních 

obřadů a povozování golfového hřiště. Prostory, včetně restaurace a kavárny, je moţné 

si pronajmout k firemním i soukromým účelům včetně ubytování.  

 

Golf 
 Původní 6jamkové golfové hřiště bylo v r. 2017 rozšířeno o další 3 jamky a k 

dispozici je tak 9 jamek. 

 Od r. 2016 je v provozu také footgolfové hřiště s 9 jamkami.   

 
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 moţnost stát se členem golfového klubu. Hřiště je pečlivě udrţováno a 

neustále vylepšováno. 

 

Gastro 
 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 terase. 

K dispozici je WiFi. 

Od 1.12. byla kavárna z důvodu rekonstrukce uzavřena. 

 

 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, so-ne 9.00-22.00 

Mj. nabízí restaurace také catering. 

K dispozici je WiFi a je moţné zakoupit v restauraci u obsluhy dárkový  

certifikát v libovolné hodnotě. 
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Ubytování  
 Hotel Yard Resort 

Celková kapacita vč. přistýlek je 64 lůţek. 

Hotel nabízí vířivku, dětské hřiště, restauraci, neplacené parkoviště a ubytování 

s domácími mazlíčky 

 

 
Recepce hotelu Yard Resort 

 

 

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. 
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Kultura 
 

Obecní knihovna 
 

Knihovnice:  Jana Šandarová. 

Otvírací doba knihovny:  kaţdou středu 14.00 – 18.00 hod. 

 

Celkový počet svazků k 31.12.2017  2937 

Z toho krásná literatura   2509 

Naučná literateratura      428 

 

V roce 2017 přibylo 200 nových knih. K dispozici byly také výměnné soubory z 

Husovy knihovny v Říčanech a z výměnného kniţního fondu knihovny města Mladá 

Boleslav. V roce 2017 to bylo celkem 7 souborů, coţ představuje 348 knih. 

 

Veřejný internet je umístěný v zasedací místnosti OÚ a přístupný vţdy v úředních 

hodinách OÚ. 

 

Počet registrovaných čtenářů v roce 2017    75 

Z toho děti do 15 let       32 

Celkový počet návštěvníků v r. 2017   789 

Celkový počet uţivatelů internetu  v r. 2017      6 

 

Celkový počet výpůjček v r. 2017   1626 

Z toho dospělí - krásná literatura   1106 

Z toho dospělí - naučná literatura     118 

Z toho děti krásná literatura      158 

Z toho děti naučná literatura        34 

Periodika        210 

 

Akce knihovny, případně společné akce knihovny a obecního úřadu 
 

1.2.   konala se únorová čajovna, první v tomto roce. V lednu nebylo moţné 

         z provozních důvodů čajovnu uspořádat, neboť v zasedací místnosti byly  

         uskladněny věci z kanceláře a kuchyňky OÚ, kde probíhala rekonstrukce  

         v důsledku přípravy pracovního místa pro novou pracovní sílu OÚ. 

         Únorové čajovny se zúčastnilo celkem 9 seniorek. Poměrně malou účast mělo  

         z větší části na svědomí počasí – čerstvě napadlý sníh a uklouzané cesty.    

         Přítomné uvítala knihovnice Jana Šandarová, která pro účastníky čajovny  

         připravila k čaji „boţí milosti“. Starostka Pavla Příšovská informovala pak  
         přítomné o nabídce Nadačního fondu Josefa Hycla, který nabízí zlepšenou  

         dostupnost lékařské péče o seniory a nabízí pro seniory starší 65 let oční péči 

         včetně objednání a dopravy tam i zpět zdarma.   

         Další informace starostky se týkala nabídky sluţeb mobilní veterinární sluţby. 

         Mobilní veterina  VETBUS bude přijíţdět pravidelně do obcí našeho regionu  

         včetně Předboje. Je vybavena moderní veterinární technikou a sluţby bude  

         poskytovat zkušený veterinář. 

         Příl. D15/2017 – pozvánka do čajovny  

                 D16/2017 – letáček Nadačního fondu Josefa Hycla  

                 D17/2017 – letáček mobilní veterinární sluţby VETBUS 
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1.3. konala se březnová čajovna s vyhlášením  nejlepších čtenářů obecní knihovny 

v r. 2016. 

 1. místo paní Květa Nepomucká a Hana Příšovská  

2. místo paní Marie Suldovská 

3. místo paní Magdalena Čermáková  

Jako odměnu obdrţely tyto čtenářky výběr časopisů. 

 Příjemné odpoledne zpestřila pak ještě paní Michaela Langová krátkým 

povídáním o svých záţitcích ze 14denního pobytu v Thajsku a slíbila přijít do 

některé příští čajovny s dalším vyprávěním a fotografiemi.  

 Účast: 8 seniorek  

 Občerstvení: sušenky  

 Příl. D18/2017 pozvánka do čajovny 

 

15.3.  Děti z MŠ Předboj navštívili knihovnu  
Povídaly si s paní knihovnicí a přečetly si několik ukázek z kníţek. 

 

31.3. V zasedací místnosti OÚ se konalo jiţ 9. Podvečerní „velikonoční“ čtení pro 

děti. Paní knihovnice přečetla dětem pohádku a děti si vyrobily barevné zajíčky 

z ruliček od toaletního papíru a omalovaly si polystyrenová vajíčka. Částí svých 

výrobků ozdobily děti připravenou břízku před obecním úřadem  a zbytek si 

odnesly domů.  

Současně byli oceněni nejlepší dětští čtenáři za r. 2016, kterými byli Káťa 

Fajmonová, Dominik Mašek a Adriana Potocká. 

Na rozdíl od podobných akcí konaných v minulosti, přišlo velmi málo dětí.  

 Příl. D27/2017 – plakátek 

 

 
Zdobení břízky před obecním úřadem     31.3.2017 
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5.4. konala se dubnová čajovna s povídáním o zajímavých a osvědčených 

receptech na velikonoční pochoutky a také o jarních bylinkách. Velikonoční 

občerstvení obstarala knihovnice paní Jana Šandarová, která upekla velikonoční 

věnec a paní Marie Monevová, která připravila velikonoční jidáše a beránka.  

 Čajovny se zúčastnilo tentokrát 14 ţen. 

 Příl. D28/2017 – pozvánka do čajovny  

 

3.5. konala se květnová čajovna. Paní Jitka Táborská, rodačka z Předboje  

a spolumajitelka e-shopu BIO-Kréta, povídala o některých čajích, dováţených  

z Kréty a o jejich účincích na organizmus. Povídání bylo doplněno ochutnávkou 

těchto čajů. K čaji se podával koláč od paní Jitky Paděrové. 

 Podávané čaje: Bobkový list, Saturejka, Diktamos a Malotira. Tyto i ostatní čaje 

z nabídky e-shopu Bio-Kréta si mohly účastnice čajovny objednat buď přímo, 

nebo prostřednictvím e-shopu s 30% slevou, která platila do konce června.  

Účast: 9 ţen 

Příl. D39/2017 -  pozvánka 

 

 

 
Květnová čajovna 3.5.2017 – Jitka Táborská   

 

 

7.6.  konala se červnová čajovna s vyprávěním adm. pracovnice OÚ paní Michaely 

Langové o její cestě s rodinou do Thajska. Zajímavé vyprávění bylo doplněno 

fotografiemi. Výborný koláč přinesla tentokrát paní Milada Tomasová.  

Účast: 12 ţen 

Příl. D46/2017 – pozvánka 
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Červnová čajovna 7.6.2017 – Michaela Langová  

 

 

 

6.9 konala se zářijová čajovna, kde paní knihovnice informovala o plánovaných 

akcích obecního úřadu, ale i o tom, co se chystá v okolních obcích.  

 Po dvouměsíční přestávce se sešlo 12 ţen. Podávaly se opět různé druhy čajů a 

výborné koláčky od paní knihovnice a trubičky se šlehačkou od paní Jiřiny 

Donátové.  

Příl. D54/2017 pozvánka  

 

4.10.  konala se říjnová čajovna spojená s vyhodnocením 3. Předbojského 

štrúdlování.  Tentokrát bylo moţné přihlásit se do Předbojského štrúdlování se 

štrúdly všech chutí a s různými náplněmi.  Byly vyhodnoceny dva štrúdly. 

1. místo – paní Magdaléna Čermáková  

2. místo – paní Anna Rybová 
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3.Předbojské štrúdlování 4.10.2017 – Michaela Langová a Jana Šandarová  

 

 

 
3.Předbojské štrúdlování 4.10.2017 – Michaela Langová s výherkyněmi paní Annou 

Rybovou a Magdalénou Čermákovou 
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1.11. konala se listopadová čajovna s vyprávěním spoluobčanky paní Hany Lexové o 

jejím několikatýdenním pobytu v Indii s ukázkou fotografií. 

 Účast: 11 ţen 

 Paní knihovnice Jana Šandarová připravila k čaji 

mrkvové koláčky a placičky z ovesných vloček  

 Příl. D68/2017 – pozvánka  

 

 
Listopadová čajovna 1.11. – Hana Lexová  

 

 

 

20.12. konala se prosincová čajovna spojená se soutěţí o nejúţasnější vánoční 

cukroví. Bylo to jiţ 5. Předbojské pečení. Odpoledne zahájili dva malí 

kytaristé, následovalo pásmo básniček dětí z MŠ Předboj a poté předvedl 

Mattew Lang několik kouzelnických kousků, za které sklidil velké uznání. 

Následovalo ustanovení poroty, která hodnotila vánoční cukroví přihlášené do 

soutěţe. Drobnými dárky byly odměněny 4 účastnice, neboť o 3. místo se 

podělily 2 ţeny.se stejným počtem bodů.  

 Čajovny se zúčastnilo celkem 15 ţen. 

 Příl. D81/2017 pozvánka do prosincové čajovny 

         D82/2017 pozvánka na 5. Předbojské pečení  
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Prosincová čajovna a 5. Předbojské pečení – pásmo dětí z MŠ Předboj         20.12.2017 

 

 

 

Zájezdy za kulturou 
 

V r. 2017 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. 

 

8.3. zájezd do Divadla Radka Brzobohatého 

Hra: „Drahoušku touţím po tobě …“  

Cena vstupenky 365,- Kč (zvýhodněná) 

 Příl. D22/2017 – pozvánka  

 

25.10. zájezd do Divadla Palace 

 Hra: „V Paříţi bych tě nečekala, tatínku!“ 

 Cena vstupenky 318,- Kč (zvýhodněná) 

 Příl. D89/2017 – pozvánka   

 

 

Různé z kultury 
1. Další kulturní akce se konaly v restauraci U dvou Černých kohoutů, v restauraci 

Na Hřišti, případně v Yard Resortu. 

2. Radio Dechovka, které má sídlo v Předboji a vysílací studio v Kojeticích, v 

budově bývalého nádraţí, slavilo 15.7.2017 jiţ 8. narozeniny. Oslava se konala 

tentokrát v jihočeské Soběslavi. Program moderovali Radka Macháčková a 

Miloň Čepelka.  
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Školství 
 

Mateřská škola Předboj,  příspěvková organizace – kapacita 56 dětí 

Adresa:  Hlavní č. 300 

Zřizovatel školy: Obec Předboj 

 
Budova MŠ Předboj  

 

Personální obsazení MŠ v r. 2017: 

Ředitelka a učitelka  - Ing. Kateřina Beránková 

 

Asistentka ředitelky  Michaela Langová       

Účetní    Ivana Stejskalová                      

 

Učitelky   Lucie Hubálková 

    Bc. Lenka Kantnerová 

Bc. Ingrid Wintersteiner   

Šárka Šádková 

 

Asistentky pedagoga  Lucie Cikánková 

    Dana Vrkočová  

    Bc. Veronika Bařinová 

 

Kuchařka   Martina Šochová 

Školník   Petr Makal 

Uklízečky a pomocnice Dana Maričáková 

    Iva Cibulková    
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Rozpočet MŠ Předboj na r. 2017 

 
Příjmy 

Celkem od zřizovatele   1,674.060,- Kč 

Předpokládané příjmy za školné v r. 2017    479.440,- Kč 

Celkem     2,135.813,- Kč 
 

Výdaje        

Celkem     2,135.813,- Kč 

 

 

Plnění rozpočtu v r. 2017 

 
Příjmy 

Celkem od zřizovatele   1,842.660,- Kč 

Příjmy za školné       242.245,- Kč 

Celkem     2,084.905,- Kč 

 

Výdaje 

Celkem     2,009.334,- Kč 

 

 

Provozní doba školky 

7 – 17 hod. 

 

Školné a stravné: 

 

Šk. r. 2016/2017 

školné      922,- Kč 

stravné     882,- Kč 

 

Šk.r. 2017/2018 

školné  979,-Kč 

stravné  882,-Kč 

 

Zájmové krouţky 

Angličtina      cena/pololetí/dítě      625,- 

Flétna                           „                  750,- 

Logopedie                    „                  625,- 

Keramika                     „                   925,-   

Jógové hrátky              „                   625,-       

Čarování s barvou       „                   825,- 

 

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 . 
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Školka v přírodě 

Uskutečnila se v době od 29.5. do 1.6.2017.  

 

V r. 2017 odešlo z MŠ Předboj 15 dětí do školy.  

Příl. D51/2017 – tablo  

 

Na základě doporučení předsedy školského výboru Ing. Jana Pavelky byl k 1.4.zrušen 

školský výbor, neboť pominuly důvody, pro které byl v r. 2013 zřízen. Viz téţ „Z  

činnosti obecního úřadu“,  str. 11 a příl. D4/2017 Zápis ze 17.zasedání Zastupitelstva  

obce Předboj.  

 

 
Masopustní vystoupení dětí z MŠ Předboj před obecním úřadem – 27.2.2017 

 

 

 

Rodinné centrum Předboj při MŠ Předboj 

 
1.3.  Svou činnost zahájilo Rodinné centrum Předboj zřízené při MŠ Předboj. 

Záměrem tohoto centra je nabízet postupně aktivity podporující společenský a 

rodinný ţivot v obci. Např. návštěvy víkendových představení dětských divadel, 

cvičení rodičů s dětmi, cvičení maminek, přespávání dětí ve školce, besedy na 

aktuální téma, bazárky dětského ošacení a jiné zajímavé aktivity.  

 

25.3. konala se první akce Rodinného centra Předboj. Tou byl jarně-letní bazárek 

dětského oblečení a sportovních potřeb v prostorách MŠ Předboj. 

 Pořadatelka: Iva Cibulková 

 Příl. D30/2017 - plakát 
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Jarně letní bazárek dětského oblečení a sportovních potřeb 25.3.2017 

 

 

 

Září Začátkem září oznámilo Rodinné centrum, ţe se po úspěšném testovacím 

provozu otevírá veřejnosti a občané dostali do schránek letáček s nabídkou 

aktivit:  

 Angličtina pro dospělé kaţdé pondělí od 18 hod.    
Ukázkové hodiny se konaly 7. a 11. září  

 Jóga pro dospělé   kaţdé úterý od 16.30 hod. 
Zahájení 12.9. 

 Dětský  podzimně-zimní bazárek – 23.9.2017  (pořadatelka Iva Cibulková) 

                                                          Příl. D58/2017  

 

Všechny akce a kurzy se konaly v prostorách školky a bylo zajištěno hlídání dětí ve 

věku do deseti let.  

 

Příl. D56/2017 – letáček s nabídkou akcí a aktivit Rodinného centra Předboj 
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Na přelomu září a října dostali občané do schránek další nabídku kurzů a akcí  

 Rodinného centra Předboj: 

 Hravá jóga pro děti od 6 do 11 let – kaţdou středu od 17.00 hod.  

 Čarování s barvou  pro děti od 6 do-11 let – kaţdou středu od 17.00 hod. 

 Kurz šití dětských oděvů – kaţdý pátek od 17.00 hod.  

 Přespání dětí ve školce s programem – 6.10.2017 

 Sobotní hlídání dětí s programem – 28.10.2017  

 

Příl. D59/2017 – letáček s nabídkou aktivit v říjnu 2017 

 

 

 

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 2016/2017 navštěvovalo školu v Kojeticích 6 ţáků z Předboje. 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo školu v Kojeticích 8 ţáků z Předboje 

 

 

Mateřská škola 
Kapacita MŠ Kojetice je 40 dětí a v r. 2017 ji navštěvovalo také několik dětí z Předboje.  

 

Školní rok 2016/2017 – 4 děti 

Školní rok 2017/2018 – 2 děti 

 

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2017/2018 se konal 12.4.2017 od 12.00 do 

15.00 hod. Škola nabízela 6 volných míst s tím, ţe přednost mají děti s trvalým pobytem 

v Kojeticích.  

 

 

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice 
Ředitelka: Mgr. Ivana Pekárková    
 

Přestoţe v r. 2015 bylo zahájeno vyučování v nově postaveném pavilonu školy, tzv. 

Rondelu, byla kapacita školy stále nedostačující. Obec Líbeznice se společně se 

spádovými obcemi rozhodla řešit tento problém přestavbou půdních prostor. Práce na 

přestavbě začaly v druhé polovině r. 2016 a začátkem r. 2017 byla přestavba hotová.  

Vyučování v nových třídách bylo zahájeno 1.2.2017. 

 

Celkové náklady na přestavbu půdních prostor činily 37,521.000,- Kč. Veškeré 

investice na kapacitní rozšíření školy v průběhu uplynulých 6 let přesáhly však sto 

milionů korun. 70 % z celkové částky se podařilo pokrýt dotacemi ze státního rozpočtu, 

zbytek byl pokryt z vlastních zdrojů obce Líbeznice a okolních obcí, které mají 
s Líbeznicemi uzavřenou „Dohodu o spádovém obvodu ZŠ Líbeznice pro ročníky  

1–9“ a Smlouvu o spolupráci obcí, která byla uzavřena na dobu určitou do 31.12.2030. 

Tyto smlouvy zaručují za daných konkrétních podmínek přijetí dětí s trvalým pobytem 
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v těchto obcích do školy v Líbeznicích. Obec Předboj se na celkových nákladech 

spojených s navýšením kapacity školy podílela těmito částkami: 

 

Investiční příspěvek na stavbu Rondelu  1,750.000,- Kč  (r. 2014 a 2015) 

Investiční příspěvek na půdní vestavbu    425.014,- Kč  (r.2016) 

Investiční příspěvek na sport. areál       90.000,- Kč  (r. 2016) 

 

Zmíněnými úpravami a dostavbami se podařilo zvýšit kapacitu školy z dosavadních 450 

ţáků nově na 1020 ţáků. 

 

 

21.1.   uspořádala škola den otevřených dveří v nových prostorách školy, které byly   

 vytvořeny půdní vestavbou. Akce byla zahájena krátkým projevem starosty 

 Líbeznic Mgr. Martina Kupky a kulturní vloţkou dětí ze ZUŠ Líbeznice.  

 

Příl. D14/2017 – pozvánka na den otevřených dveří ZŠ a ZUŠ Líbeznice 

        D19/2017 – informační leták školy o přestavbě půdních prostor 

        D90/2017 – Obecně závazná vyhláška obce Předboj č. 1/2017, kterou se   

      stanoví část společného školského obvodu základní školy  

 

 

 
Půdní vestavba na budově ZŠ a ZUŠ Líbeznice – den otevřených dveří 21.1.2017 

 

 

14.5. ZŠ a ZUŠ Líbeznice pořádala „Zahradní slavnost“ k 60. výročí školy. Na 

programu bylo vystoupení dětí z MŠ, taneční vystoupení ţáků ZŠ a ZUŠ  

a hudební pásmo ţáků ze ZUŠ. 

Příl. D40/2017 - plakát 
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Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2017/2018 se konal 22.4.2017 od 9.00 do 

16.00 hod. v Rondelu. Náhradní termín byl 25.5.2017. 

 

7.2. -  přinesl tisk zprávu o úmrtí Dušana Karpatského, překladatele z chorvatštiny a  

          srbštiny, který zemřel v Praze 31.1.2017 ve věku 81 let. Dušan Karpatský byl také  

          autorem několika knih a začínal jako pedagog. V 60. letech min. stol. učil krátce  

          také v líbeznické škole.  

          Příl. V1/2017 – výstřiţek z PRÁVA o úmrtí Dušana Karpatského 

 

 

Do školy dojíţdějí děti z Předboje autobusem: 

 Do školy v Kojeticích  je moţné od 1.9.2013 vyuţít několik nových spojů linky 
418 do/ze zastávky Kojetice, ţel.st. (linka 418 byla v průběhu roku přečíslována 

na 658 – viz „Doprava“,  str. 65). 

 Do Líbeznic jezdí děti linkou 368. Ranní spoj v 7.21 z Předboje zajíţdí ke škole 

a polední spoje v 11.50 a  ve 12.45 z Ládví zajíţdějí také ke škole, zast. 

Líbeznice, škola. U ostatních spojů je nutné vyuţít zastávku Líbeznice II.  

 

 

 

Zdravotnictví 

 
Zdravotní ordinace praktické lékařky pro dospělé v Předboji je v ulici Baštěcká 315. 

 

Lékařka:                MUDr. Henrieta Mavrogeni 

Zdravotní sestra:  do 31.8.2017 – Petra Rollová 

        od 1.9.2017   – Simona Musilová 

 

Ordinační hodiny: 

Po    11.00 - 13.30 hod 

Út      7.00 -   9.00 hod. 

St       7.00 -   9.00 hod. 

Čt     16.00 - 19.00 hod.    

Pá     12.00 - 15.00 hod.   

 

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

 

 

Část občanů vyuţívá zdravotní středisko v Líbeznicích, kde ordinují tito 

lékaři: 
 

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Jana Posltová 

Ordinační hodiny: Po, Út, Čt, Pá  8.00 – 12.00 hod. , St 13.00 – 18.00 hod. 

 

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Jana Harnová  
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. 
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Út  12.00 – 15.00 hod. 

St, Čt  7.30 – 12.30 hod. 

Pá  7.30 – 10.00 hod.   poradna 10.00 – 12.00 

 

Zubní lékařka MUDr. Eva Hlavičková 

Ordinační hodiny: 

Po, Út  7.30 – 14.30 hod.       

St           13.00 – 18.00 hod. 

Čt  7.30 – 13.00 hod. 13.00 – 18.00 hod. dentální hygiena  

Pá   neordinuje se 

 

Zubní lékař MUDr.  Artem Repa 

Ordinační hodiny: 

Po, Út, St    8.00 - 16 hod. 

Čt                8.00 – 18.00 hod. 

Pá                8.00 – 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. 

 

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.   

 

 

Nejbližší  a nejvíce využívané lékárny: 

Líbeznice, Ul. Martinova 142. 

Neratovice, především v ul. Kojetické 1021, avšak je zde několik dalších lékáren. 

Praha, především u metra Ládví a v hypermarketu Globus v Čakovicích 

 

Nejbližší nemocnice: 

 Nemocnice, Neratovice – nestátní zdrav. zařízení provozované soukromou 
společností ALMEDA, a.s., která patří ke skupině zdravotnických zařízení 

mateřské společnosti MEDITERRA s.r.o. 

 PP Hospitals, s.r.o. - Nemocnice Brandýs n/Labem – nestátní zdravotnické 

zařízení   

 Nemocnice Měšice – nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje 
onkologickou a tzv. následnou lůţkovou péči (LDN – léčebna dlouhodobě 

nemocných) 

 Nemocnice Na Bulovce – zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR 
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Doprava 
  

Dopravní obsluţnost zajišťovala v r. 2017 firma ROPID (Regionální organizátor 

praţské integrované dopravy) prostřednictvím dopravce, firmy ČSAD Střední Čechy, 

a.s. se sídlem v Brandýse nad Labem/Staré Boleslavi. 

Příl. D84/2017 – Schéma linek PID Praha-Neratovice-Mělník  

  

Změny jízdních řádů v r. 2017 

 
Linka PID 368 Praha, Ládví – Předboj 

3.1. – Obnovení původního JŘ po vánočních prázdninách  

          Příl. D13/2017 

 

1.7. – Prázdninový JŘ 

          Příl. D48/2017 

 

3.9. – Poprázdninový JŘ 

          Příl. D52/2017 – směr Předboj – Ládví  

                  D53/2017 – směr Ládví – Předboj 

10.12. Pravidelná změna JŘ před koncem roku – ţádné větší změny 

Příl. D75/2017 – JŘ 368 směr Předboj  

       D76/2017 – JŘ 368 směr Ládví 

   D77/2017 – JŘ 348 směr Zálezlice, Kozárovice (přestupy na linku 368) 

D78/2017 – JŘ 348 směr Ládví (přestupy na linku 368) 

D79/2017 – JŘ 369 směr Štětí  (přestupy na linku 368) 

  D80/2017 – JŘ 369 směr Ládví (přestupy na linku 368) 

 

 

Linka PID 418 Neratovice – Veliká Ves – Odolena Voda 

V souvislosti s rozvojem praţské integrované dopravy došlo od 29.4.2017 

k přečíslování některých linek. V naší obci se změnilo č. 418 na č. 658.  

Vysvětlení, proč bylo nutné přečíslovat některé linky, viz příloha č. D32/2017 

 

Do 28.4.2017 platil JŘ linky 418 z 11.12.2016, první změna v r. 2017 byla jiţ pod 

novým č. linky 658.  

V novém JŘ linky 658 platném od 29.4.2017 nedošlo k ţádné změně. 

Příl D31/2017 – JŘ 

 

Změna JŘ od 10.12.2017 – ţádná změna pro Předboj 

Příl. D74/2017 - JŘ 

 

Do obce je moţno cestovat také do/ze zastávky Předboj,rozcestí na silnici I/9 (bez 

přestupu na PID 368 v Líbeznicích těmito linkami: 

Linka PID 348 Praha,Bulovka – Zálezlice,Kozárovice  příl D77 a 78/2017 

Linka PID 369 Praha,Ládví – Štětí,autobusové nádraţí příl. D79 a 80/2017 

 

Ceny jízdenek v r. 2017 byly  stejné jako v r. 2016 

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) 
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Plnohodnotná jízdenka Předboj – Ládví s opencard pro Prahu – 18,- Kč   

(4. pásma – platnost 30 min.) 

 

Za prokazatelné ztráty dopravce zaplatila obec ROPIDu v r. 2017 tyto částky: 

Linka 368  150.919,57 

Linka 658    70.968,69 

Celkem   221.888,26 

 

 

 

Zimní údržba komunikací 
 

Úklid místních komunikací, tj. odstranění sněhu z vozovky, zajišťuje firma ZEVOS, 

s.r.o. se sídlem v Předboji vlastní mechanizací na základě objednávky obce. 

 

Úklid sněhu z chodníků a posyp zajišťuje obec vlastní mechanizací. Veškeré 

komunikace a chodníky v obci pomáhá uklízet také zametací stroj zakoupený společně 

obcemi mikroregionu Povodí Mratínského potoka, na jehoţ provoz obce přispívají.  

Zametací stroj slouţí zúčastněným obcím celoročně.  

 

V r. 2017 zaplatila obec zálohu    100.000,- Kč 

Doplatek činil           4.304,- Kč 

Celkem       104.304,- 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 do Baště, která je místní komunikaci. 

 

 

 

 

Podnikání v obci 
 

Statistický přehled podnikatelských subjektů dle převaţující činnosti– stav k 31.12.2017 

Zdroj webové stránky www.kurzy.cz. 

 

 

 
Registrované 

podniky 

Podniky se 

zjištěnou aktivitou 

Celkem 270 173 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 4 3 

Průmysl celkem  31 18 

Stavebnictví  32 19 

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údrţba 63 37 

Doprava a skladování  15 13 

Ubytování, stravování a pohostinství 10 6 

Informační a komunikační činnosti 12 9 

Peněţnictví a pojišťovnictví  5 3 

Činnosti v oblasti nemovitostí 11 6 

http://www.kurzy.cz/
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Profesní, vědecké a technické činnosti 50 35 

Administrativní a podpůrné činnosti 3 3 

Veřejná správa a obrana, pov.soc.zabezpečení 1 1 

Vzdělávání 4 2 

Zdravotní a sociální péče 4 4 

Kulturní, zábavní a rekreační činnost 7 4 

Ostatní činnosti  15 8 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
    

 

                                                                                            Jitka Paděrová 

                                                                                                kronikářka 

                                                                                                31.7.2018 
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Přílohy  

 
Nedílnou část kroniky tvoří přílohy. Přílohy jsou rozděleny takto: 

 

1. Dokumenty – jsou označeny písmenem D, pořadovým č. a rokem. Jejich 

seznam je uveden na str. 70. 

 

2. Novinové výstřižky – jsou označeny písmenem V, pořadovým č. a rokem. 

Jsou nalepeny na samostatných arších papíru s uvedením názvu novin, data a č. 

stránky. Jejich seznam je uveden na str. 72. 

 

3. Fotografie – jsou označeny písmenem F, pořadovým č. a rokem a jsou uloţeny 

v samostatném albu. Na rubu kaţdé fotografie je popis a pořadové číslo.  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. 72. 

 

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 F291/2017 jsou zálohovány na 

samostatných CD, které jsou téţ nedílnou součástí kroniky.  
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Seznam příloh ke kronice roku 2017 

 
Dokumenty: 

D1/2017 – Schválený rozpočet obce na r. 2017 

D2/2017 – Závěrečný účet obce za r. 2017 

D3/2017 – Zápis z 16. zasedání ZO Předboj – 6.2.2017  

D4/2017 – Zápis z 17. zasedání ZO Předboj – 27.3.2017  

D5/2017 – Zápis z 18. zasedání ZO Předboj – 15.5.2017  

D6/2017 – Zápis z 19. zasedání ZO Předboj – 28.6.2017  

D7/2017 – Zápis z 20. zasedání ZO Předboj – 13.9.2017 

D8/2017 – Zápis z 21. zasedání ZO Předboj – 30.10.2017  

D9/2017 – Zápis z 22. Zasedání ZO Předboj – 11.12.2017 

D10/2017    Novoročenka OÚ 

D11/2017    Novoročenka MŠ 

D12/2017 – Poplatky pro rok 2017 

D13/2017 – Změna JŘ 368 – obnovení původního JŘ po ván.prázdninách -3.1.2017 

D14/2017 – Pozvánka ZŠ a ZUŠ Líbeznice na den otevřených dveří a prohlídku půdní  

                    vestavby – 21.1.2017 

D15/2017 – Pozvánka do únorové čajovny – 1.2.2017  

D16/2017 – Letáček nadačního fondu Josefa Hycla 

D17/2017 – Letáček mobilní veterinární sluţby VETBUS 

D18/2017 – Pozvánka do březnové čajovny – 1.3.2017  

D19/2017 – Informační leták ZŠ a ZUŠ Líbeznice o přestavbě půdních prostor  

D20/2017 – Instrukce společnosti FCC Environment k mobilnímu sběru 

                    nebezp.odpadů 

D21/2017 – Plakátek na dětský karneval  U dvou Černých kohoutů - 5.3.2017 

D22/2017 – Pozvánka do divadla na hru „Drahoušku touţím po tobě …“ – 8.3.2017 

D23/2017 – Vepřové hody v rest. U dvou Černých kohoutů 25.2.2017 – plakát 

D24/2017 – Friday full of rock – rocková muzika U dvou Černých kohoutů 10.3.2017 

D25/2017 – Josefský řízkový víkend v rest. U dvou Černých kohoutů 17.-19.3.2017 

D26/2017 – Rozsah a ceník sluţeb veterinárního autobusu „Vetbus“  

D27/2017 – Plakát na 9. Podvečerní čtení pro děti s vyhl. nejlepších dět. čtenářů r.2016  

D28/2017 – Pozvánka do dubnové čajovny – velikonoční recepty – 5.4.2017 

D29/2017 – Vzorový jídelní lístek restaurace U dvou Černých kohoutů – III/2017 

D30/2017 – Plakát na Jarně-letní bazárek dětského oblečení  a sport.potřeb – 25.3.2017 

D31/2017 – JŘ linky 658 (náhrada za 418) s platností od 29.4.2017 

D32/2017 – Vysvětlení ROPIDU proč bylo nutné přečíslovat některé linky PID  

D33/2017 – Pozvánka do kina pro seniory „Bezva ţenská na krku“ – 19.4.2017 

D34/2017 – Úmrtní oznámení – Miloslava Honzáková – 5.4.2017 

D35/2017 – Plakátek na Jarní šipkový turnaj v rest. U dvou Černých kohoutů 8.4.2017 

D36/2017 – Plakátek na Disco párty v rest U dvou Černých kohoutů 8.4.2017 

D37/2017 – Plakát na taneční zábavu v rest. U dvou Černých kohoutů 21.4.2017 

D38/2017 – Plakát na „Pálení čarodějnic na hřišti“ 30.4.2017 

D39/2017 – Pozvánka do květnové čajovny 3.5.2017 

D40/2017 – Plakát na Zahradní slavnost k 60. výročí líbeznické školy 14.5.2017 

D41/2017 – Plakát na Setkání sousedů nad Prahou 27.5.2017 

D42/2017 – Pozvánka na Dětskou dopravní akci v ulici Na Vršku 10.5.2017 

D43/2017 – Plakát na „Krátký duatlon v Dlouhé ulici – 13.5.2017 

D44/2017 – Plakát na „Dětský den“ na hřišti – 4.6.2017 
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D45/2017 – Sada tiskopisů z dětského dne: Přehled o plnění sportovně zábavných  

         disciplín, Diplom za splněné disciplíny, poukázka na občerstvení pro  

                    dětské pomocníky pořadatelů 

D46/2017 – Pozvánka do červnové čajovny – 7.6.2017  

D47/2017 – Plakát na Předbojský blešák 11.6.2017 

D48/2017 – Změna JŘ linky 368 – prázdninový JŘ platný od 1.7.2017 

D49/2017 – Osvědčení o úspoře emisí v r. 2016 – vyd. 29.5.2017 

D50/2017 – Informace OÚ o plánovaném výletu na zámek Berchtold 17.6.2017 

D51/2017 – Tablo dětí z MŠ Předboj, které odcházejí do školy 

D52/2017 – Změna JŘ linky 368/Předboj-Ládví  – poprázdninový JŘ od 3.9.2017 

D53/2017 – Změna JŘ linky 368/Ládví-Předboj – poprázdninový JŘ od 3.9.2017 

D54/2017 – Pozvánka do zářijové čajovny – 6.9.2017 

D55/2017 – Leták s nabídkou kominických sluţeb fy KROS, spol. s r.o. 12.–19.9.2017 

D56/2017 – Letáček s informací o akcích a kurzech Rodinného centra v Předboji  

D57/2017 – Plakát na zájezd na Zahradu Čech v Litoměřicích 18.9.2017 

D58/2017 – Podzimně-zimní bazárek dětského oblečení 23.9.2017  

D59/2017 – Letáček s informací o akcích a kurzech Rod.centra v říjnu 2017 

D60/2017 – Cenová nabídka na rozvoz masa Řeznictví Mašek – 1. polovina r. 2017 

D61/2017 – Pozvánka do říjnové čajovny 4.10.2017 

D62/2017 – Plakát na 3. Předbojské štrúdlování  4.10.2017 

D63/2017 – Sada hlasovacích lístků do voleb do Posl.sněmovny 20.-21.10.2017 

D64/2017 – Pozvánka na vítání občánků 2.10.2017 

D65/2017 – Pamětní list z vítání občánků 2.10.2017 

D66/2017 – Pamětní arch z vítání občánků 2.10.2017 

D67/2017 – Plakát na „Krátký duatlon v Dlouhé ulici“ 15.10.2017 

D68/2017 – Pozvánka do listopadové čajovny 1.11.2017  

D69/2017 – Pozvánka na setkání seniorů s promítáním filmu „Špunti na vodě“ 6.11.17 

D70/2017 – Pozvánka na Martinskou lampionovou slavnost 10.11.2017 

D71/2017 – Pozvánka pro děti do minikina na OÚ - „Sněţenka a Růţenka“ 22.11.2017 

D72/2017 – Pozvánka na křest knihy „Hudba léčí“ od Markéty Gerlichové – 24.11.17 

D73/2017 – Plakát na „Vánoční jarmark“ 26.11.2017 

D74/2017 – Změna JŘ linky PID 658 z 10.12.2017 

D75/2017 – Změna JŘ linky PID 368 směr Předboj z 10.12.2017 

D76/2017 – Změna JŘ linky PID 368 směr Ládví z 10.12.2017 

D77/2017 – Změna JŘ linky PID 348 směr Zálezlice, Kozárovice z 10.12.17 

D78/2017 – Změna JŘ linky PID 348 směr Ládví (Bulovka) z 10.12.2017 

D79/2017 – Změna JŘ linky PID 369 směr Štětí z 10.12.2017 

D80/2017 – Změna JŘ linky PID 369 směr Ládví z 10.12.2017 

D81/2017 – Pozvánka do prosincové čajovny 20.12.2017 

D82/2017 – Pozvánka na 5. Předbojské pečení 20.12.2017 

D83/2017 – Změna JŘ linky PID 368 oba směry z 23.12.2017 (prázdninový JŘ) 

D84/2017 – Schéma linek PID Praha-Neratovice-Mělník   

D85/2017 – Pozvánka na „Předsilvestrovský večerní pochod“ – 29.12.2017 

D86/2017 – Vzory nálepek na popelnice  pro r. 2017 

D87/2017 – Výroční zpráva o činnosti obce a poskytování informací za r.2017 

D88/2017 – Sazebník úhrad za poskytování informací platný od 16.5.2017 

D89/2017 – Pozvánka do divadla na hru „V Paříţí bych tě nečekala, tatínku!“ 25.10.17 

D90/2017 – Obecně závazná vyhl.obce Předboj č. 1/2017 – školský obvod –12.4.2017 
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Výstřiţky  
V1/2017 – PRÁVO 7.2.2017 – zpráva o úmrtí Dušana Karpatského, který učil před  

                                                  více neţ 50 lety v líbeznické škole 

V2/2017 – Magazín MF DNES z 26.5.2017, příl.  „Rodina  “ 

                                                   Článek „Tóny, které léčí“ o Mgr. Markétě    

                                                   Gerlichové Ph.D., která je občankou Předboje 

 

 

 

 

CD/DVD 
CD1/2017 – Text kroniky ve formátu PDF 

CD2/2017 – Fotografie F1 aţ F291/2017 (fotografie, které jsou v tištěné podobě  

                            uloţeny téţ v samostatném albu).  

CD3/2017 – (DVD) Všechny fotografie obce z r. 2017 

CD4/2017 – (DVD) Různé akce  
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Rejstřík 
 

A  

Akce různé 19 

  

B  

Bazárek dětského oblečení  20,23,60,61 

Blešák 22 

Bezpečnostní akce pro děti  21 

  

Č  

Činnost obecního úřadu  10 

Činnost obecní policie 41 

Členové obecního zastupitelstva  6 

  

D  

Divadlo 57 

Domácí zvířectvo 38 

Doprava 65 

Dopravní akce pro děti  21 

  

F  

Fotbal 45 

  

CH  

Charakteristika roku  2 

  

K  

Kanalizace 15 

Kavárna – Yard Resort 32 

Knihovna 51 

Kominické sluţby 27 

Kontaktní údaje OÚ 6 

Kultura  51 
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L  

Lékaři 64 

Likvidace odpadů 15 

  

M  

MAS nad Prahou  13 

Mateřská škola Předboj 58 

  

N  

Nová výstavba 28 

  

O  

Obecní knihovna 51 

Obecní policie  41 

Obecní úřad 6 

Obecní zastupitelstvo  6 

Obchody 29.30 

Obyvatelstvo 40 

Odpady 15 

  

P  

Památky  5 

Plnění rozpočtu 2017 8 

Počasí 33 

Podnikání v obci  67 

Pohostinská zařízení  30 

Poplatky  14 

  

R  

Restaurace 30 

Rostlinstvo  38 

Rozpočet obce 2017 7 

Rybářský spolek  48 

Rybníky 4 
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S  

Sluţby 26 

Sokol Předboj  45 

Spolky  45 

 

Š 

 

Školství  58 

  

T  

Trestná činnost 42 

  

V  

Veřejná zasedání ZO 8 

Vítání občánků 41 

Vodovod 15 

Volby 18 

Vybavenost obce 15 

Výsledky třídění odpadu 17 

Vzhled obce  28 

  

Y  

Yard Resort 49 

  

Z  

Zájezdy za kulturou  57 

Základní školy  61,62 

Základní údaje o obci 3 

Zaměstnanci OÚ 7 

Z činnosti obecního úřadu  10 

Zdravotnictví  64 

Zemědělství  39 

Změny jízdních řádů linek PID 65 
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Str. č. 2 
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