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Charakteristika roku 

 
 Rok 2018 byl významný především tím, ţe jsme oslavili 100. výročí zaloţení 

československého státu.  

 

 Česká pošta zdraţila od 1.2.2018  opět poštovní známky. U obyčejného psaní na 
19,- namísto původních 16,- Kč, u doporučených psaní se zvýšilo poštovné 

z 38,- na 44,- Kč. Ceny poštovného u balíků do 2 kg zůstaly beze změny, ale 

zvýšily se výrazně ceny u těţších zásilek. Česká pošta zdůvodnila zdraţení 

snahou o zajištění kvality a dostupnosti poštovních sluţeb. Poslední zdraţení 

poštovného bylo v květnu 2016. 

 

 V lednu se konaly volby prezidenta ČR. Prezidentem na další pětileté období se 
stal opět Miloš Zeman, kdyţ ve druhém kole porazil Jiřího Drahoše. Inaugurace 

nového prezidenta se konala 8.3.2018. 

 

 V jihokorejském Pchjongčchangu se konaly ve dnech 9. aţ 25.2.2018 v pořadí 

jiţ XXIII. zimní olympijské hry. Česká republika se zařadila počtem medailí na 

14. místo z 31 zemí, které získaly medaile. Česká republika získala celkem 7 

medailí, z toho 2 zlaté, 2 stříbrné a 3 bronzové.   

 

 25.5. začalo platit nejpřísnější nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně  
GDPR (General Data Protection Regulation).  

 

 1.9. začaly platit ve vlacích a autobusech 75procentní slevy jízdného pro děti a 
studenty od 15 do 26 let a seniory od 65 let.  
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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 uloţen v Národním archivu Praha.) 

 

Výsledky prvního sčítání lidu v r. 1869:  320 obyvatel, 39 domů a stavení  

Počet obyvatel k 31.12.2018:            1095 obyvatel, poslední přidělené čp. 453 

 

Katastrální výměra pozemků v obci  – 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  342,52 

Z toho: 

Orná půda   277,04 

Zahrada     29,41 

Ovocný sad       0,34 

Trvalý travní porost    35,73  

 

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 Výměra:  37883 m2 (3,78 ha) 

 Vlastník:  obec Předboj 

Od r. 2006 je rybník v nájmu Rybářského spolku Předboj. 

 

Rybník Praţský Výměra:  968 m2. 

 Vlastník: YARD, a.s. 

 

Rybník Parkáň         V katastru nemovitostí jsou rybníky Parkáň a Na Valech 

Rybník Na Valech  zapsány jako jeden rybník s názvem Parkáň. 

    Celková výměra obou rybníků je 3823 m2. 

  Vlastník obou rybníků:  YARD, a.s. 

 

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

části zavezen.  

 Vlastník: obec Předboj 

 

Všemi rybníky protéká Kojetický potok, který pramení v Panenských Břeţanech  a ústí 

do Labe v Neratovicích.  

 

 

 
Rybník Na Valech 5.12.2018 
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Památky v obci (dle stáří):  

 
Zaniklá tvrz 

První zmínka o tvrzi  pochází z r. 1433,  kdy byl v zemských  deskách jako majitel 

zapsán  Janek z Krajnice.  Zaloţena  byla však  asi jiţ ve 14. století.   Patrné zbytky 

obdélníkového tvrziště asi 25 x 30 m byly zničeny při rekonstrukci budov bývalého 

popluţního dvora v r. 1996. Přesto je tvrz evidovanou kulturní památkou č. 4619/2- 

4143 - tvrz. Tvrz stála v místech dnešního volnočasového areálu Yard Resort 

obklopená rybníky Parkáň a Na Valech. 

 

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. Původní zdobený zvon s letopočtem byl v šedesátých letech min. stol. 

odcizen a stejně dopadl v sedmdesátých letech i zvon nový. V pořadí třetí zvon byl na 

zvoničku umístěn v r. 2010. Na zkoušku byl zakoupen zvon keramický a ještě předtím, 

neţ bylo rozhodnuto o zakoupení nového odlitého zvonu, byl na sklonku  r. 2015 

odcizen i zvon keramický.  

 

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

Postavena byla pravděpodobně podle tehdejších zvyklostí na vyvýšeném místě při 

vjezdu do vsi. Zmínka o bílení kapličky v r. 1869 je v Hofmannově kronice*/. Další  

záznamy o kapličce pocházejí z obecních účetních knih z r. 1908  a 1915, kdy byla 

opravována. Účetní knihy jsou uloţeny ve Státním okresním archivu pro Prahu-východ 

v Přemyšlení.  

 

Kříţek  
Podle záznamů v nově nalezené Hofmannově kronice*/ byl kříţek postaven v r. 1864 na 

návsi vedle zvoničky. 

 
Zvonička a kříţek v parku       14.6.2018 
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Husova mohyla 
Byla zbudována v  r. 1915 u příleţitosti 500. výročí upálení  Jana Husa. 

Koncem r. 2015 byl odcizen reliéf 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. 

 

 

 
Pomník obětem 2. sv. války                                                                        14.6.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
*/  Staré kroniky psané Václavem Hofmannem (1802-1878) a jeho synem  Václavem Hofmannem (1844-

1919)  byly objeveny koncem r. 2017 a s laskavým svolením majitelů,  potomků rodiny Hofmannů, byly 

v r. 2018 zapůjčeny obci Předboj k digitalizaci.  
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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  starostaredboj.cz 

 Mgr. Radek Soběslavský  sob@predboj.cz 

 Ivana Stejskalová  uctarna@predboj.cz 

 Michaela Langová  podatelna@predboj.cz 

 Jana Šandarová  knihovna.predboj@seznam.cz   
 

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

   St  8-12 hod.  17-19 hod. 

 

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 

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

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

mailto:podatelna@predboj.cz
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Obecní zastupitelstvo zvolené ve volbách v r. 2018: 
 

Pavla Příšovská   starostka 

Mgr. Radek Soběslavský  místostarosta 

Ing. Jan Pavelka    předseda finančního výboru 

Veronika Bařinová    předsedkyně kontrolního výboru  

Robert Vignát-Mimochodský  člen zastupitelstva  

Petr Josef    člen zastupitelstva  

Libor Lang    člen zastupitelstva  

 

 
Zastupitelé  ZO, zleva: Robert Vignát-Mimochodský, Petr Josef, Pavla Příšovská, 

Mgr. Radek Soběslavský, Libor Lang, Veronika Bařinová, Ing. Jan Pavelka 

 

 

Zaměstnanci OÚ: 
 

Ivana Podracká (Stejskalová)   účetní 

Michaela Langová    administrativní pracovnice 

Mgr. Šárka Kocourková   referent všeobecné správy  

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. 2018  pro zaměstnanecké pozice  dotační program Úřadu práce – 

veřejně prospěšné práce, a sice: 

Irena Veverková    pomocník, uklízeč VPP 
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Schválený rozpočet obce na rok 2018 
  

Příjmy :   

 daňové příjmy                                12,592.000,00 Kč  

 nedaňové příjmy                               1,877.090,00 Kč  

 kapitálové příjmy                                   30.000,00 Kč 

 konsolidované příjmy celkem         14,499.090,00 Kč 

 financování – vlastní zdroje            10,752.460,00 Kč 

 příjmy celkem                                25,251.550,00 Kč 

 

Výdaje:  

 výdaje běţné                                  10,961.550,00 Kč 

 výdaje investiční                            14,290.000,00 Kč 

 dlouhodobé financování (úvěr)                       0,00 Kč 

 výdaje celkem                                25,251.550,00 Kč 
   

Příl. D1/2018 – rozpočet obce na r. 2018 

        D2/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019-2020 

 

Plnění rozpočtu obce v roce 2018 
Je uvedeno v „Závěrečném účtu obce Předboj za rok 2018“ z 13.5.2019, který je 

v příloze ke kronice pod č. D3/2018 – celk. 4 strany. Součástí závěrečného účtu obce je 

„Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Předboj“ kontrolorkami Krajského úřadu 

Středočeského kraje, při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.   

 

 

Veřejná zasedání zastupitelstva obce 
 

V roce 2018 se konalo celkem 9 veřejných zasedání zastupitelstva obce. 

 

Zasedání ZO č. Datum konání Příloha č. Účast 

23 29.1.2018 D4/2018 7 zastupitelů, 5 občanů, 1 host  

24 12.3.2018 D5/2018 7 zastupitelů, 3 občané 

25 16.4.2018 D6/2018 6 zastupitelů, 3 občané 

26 4.6.2018 D7/2018 6 zastupitelů, 6 občanů  

27 27.6.2018 D8/2018 6 zastupitelů, 7 občanů 

28 27.8.2018 D9/2018 5 zastupitelů, 4 občané, 1 host 

1  (- ustavující) 31.10.2018 D12/2018 7 zastupitelů, 3 občané 

2 14.11.2018 D13/2018 7 zastupitelů, 5 občanů 

3 10.12.2018 D14/2018 6 zastupitelů, 2 občané  

 

Ze všech zasedání byly pořízeny zvukově-obrazové záznamy. Na obecní webové 

stránky jsou však společně se zápisy ze zasedání umísťovány z technických důvodů 

pouze zvukové záznamy a zvukově-obrazové záznamy jsou uloţeny na OÚ.  
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Přehled  hlavních událostí v obci v roce 2018 

 
Datum Název akce Str. Příl.č. 

10.1. Lednová čajovna s kardioloţkou MUDr. Hedvikou Černou  15 

12.-13.1. První kolo volby prezidenta ČR  19 

13.1. Předbojská Tříkrálová sbírka v Rodinném centru   18 

26.-27.1. Druhé kolo prezidentských voleb   23 

29.1. Veřejné zasedání ZO – č. 23  4 

14.2. Únorová čajovna se  spisovatelkou Dankou Šárkovou   24 

7.3. Březnová čajovna s povídáním o Číně – Jindra Tycová  29 

12.3. Veřejné zasedání ZO – č. 24  5 

17.3. Jarně-letní bazárek dětského oblečení v MŠ Předboj  31 

23.3. Velikonoční „Podvečerní setkání s dětmi se zdobením břízky“  32 

26.3. Zájezd do divadla – hra „Kdes to byl(a) v noci“  33 

4.4. Dubnová čajovna – host Michaela Langová   34 

16.4. Veřejné zasedání ZO – č. 25  6 

23.4. Kino pro seniory v Yard Resortu –„Zahradnictví:Nápadník“   35 

30.4. Pálení čarodějnic na hřišti  37 

2.5. Vítání občánků v kavárně Yard Resortu  38,39,40 

5.5. Krátký duatlon v Dlouhé ulici (pro děti od 2 do 15 let)  36 

9.5. Květnová čajovna – bez hosta   41 

2.6. Dětský den na hřišti   44, 45 

4.6. Veřejné zasedání ZO – č. 26  7 

6.6.  Červnová čajovna – host Jana Šandarová   42 

13.6. Otevření relaxační zóny na Západní Stráni     

27.6. Veřejné zasedání ZO – č. 27  8 

27.8. Veřejné zasedání ZO – č. 28  9 

1.9. Oslava při příleţitosti 765 let od 1. pís. zmínky o obci  57 

5.9. Zářijová čajovna – bez hosta   59 

15.9. Mobilní planetárium   

22.9. Podzimně-zimní bazárek dětského oblečení v MŠ Předboj  61 

22.9. Rybářské závody „Předboj Cup“  62 

5.-6.10. Volby do zastupitelstev obcí  10, 11 

10.10. Říjnová čajovna  - 4. Předbojské štrúdlování   60 
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13.10. Krátký duatlon v Dlouhé ulici (pro děti od 2 do 15 let)  64 

31.10. Veřejné zasedání ZO – č. 1. ustavující   12 

7.11. Listopadová čajovna – výroba vánočních dekorací   67 

14.11. Veřejné zasedání ZO – č. 2  13 

26.11. Kino pro seniory v Yard Resortu – „Věčně tvá nevěrná“  68 

1.12.  Taneční zábava Rybářského spolku ve Zloníně  69 

7.12. 10. podvečerní setkání dětí – vánoční   70 

8.12. Vánoční jarmark před obecním úřadem a školkou  71 

19.12. Prosincová čajovna – besídka dětí z MŠ Předboj   72 

30.12. Předsilvestrovský večerní pochod obcí  73, 74 

Prosinec Vyšly Předbojské zprávy č. 1/2018   75 

 

 

Z činnosti obecního úřadu: 

 
Leden -  pokračovaly práce na rekonstrukci veřejného osvětlení.  
               Jednalo se o akci vyhlášenou Ministerstvem průmyslu a obchodu jiţ v r. 2016 

               (Efekt 2016). Tehdy však obec Předboj se ţádostí o dotaci neuspěla, zatímco  

               v r. 2017 byla v rámci Programu Efekt 2017 přiznána obci dotace na realizaci  

               akce, jejímţ cílem bylo sníţení energetické náročnosti osvětlovací soustavy  

               obce Předboj. 

    Podpis smlouvy o dílo proběhl v listopadu 2017. Vlastní realizační práce byly  

    zahájeny v prvních dnech prosince 2017 a pokračovaly během celého prvního  

    pololetí r. 2018. 

    Realizační práce byly dokončeny 10.6.2018 a předání dokončeného díla 

    obci proběhlo ke dni 29.6.2018. V souladu s plánem došlo k výměně 178 ks  

    stávajících svítidel a doplnění 57 ks nových svítidel za účelem dosaţení  

    osvětlení obce dle platných norem.  

 

Zhotovitel akce:    Fa RAISA, spol. s r.o., vybraná na základě výběrového 

                                řízení 

 

               Financování projektu 

   Předpokládaná cena     6,296.717,00 Kč 

   Skutečná cena     6,753.946,94 Kč 

 

   Z toho dotace od Ministerstva průmyslu 

   a obchodu        1,632.472,00 Kč 

   Vlastní prostředky z rozpočtu obce   5,121.474,94 Kč  

      

16.4. Na veřejném zasedání ZO byly schváleny názvy 6 ulic v nové lokalitě  

„U Remízu“, a sice: U Remízu, Okruţní, Řipská, Polní, Břeţanská a Bezová. 

Pro bylo všech 6 přítomných zastupitelů. 

 Příl. D49/2018 - plánek lokality U Remízu s označením názvů 6 nových ulic  
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2.6. Obecní úřad pořádal dětský den na fotbalovém hřišti – více viz „Různé 

akce“ str. 32. 

 

4.6. Informace z veřejného zasedání ZO: 

 

 ZO odsouhlasilo přijetí dotace 1,000.000,- Kč na opravu ulice Na Jaroši a 

financování zbývající částky potřebné k dokončení projektu z vlastních zdrojů. 

 

 Podána informace o přípravě výstavby obytného souboru na pozemcích p.č. 
254/1-7 a 254/9-20. Jedná se o architektonickou studii zástavby 18 RD v lokalitě 

Na Ladech podél ulice Velkoveská. 

 

 Podána informace o přípravě výstavby nového pavilonu ZŠ a ZUŠ Líbeznice a 
přípravě smlouvy o spolupráci obcí. Více viz zápis ze zasedání a kapitola 

„Školství“ str. 74. 

 

 ZO stanovilo  počet členů zastupitelstva 7 pro volební období 2018-2022 

 

 Byla projednána ţádost soukromých vlastníků o odprodej pozemků p.č. 276/4 a 
276/2 o celk. výměře 2733 m2 – druh pozemku lesní pozemek (Prutník). Obec 

má zájem o ponechání pozemků v majetku obce a jejich prodej nebyl 

odsouhlasen.  

 

 
Prutník          5.9.2018 

 

 Byla odsouhlasena kompenzace za sníţení kvality bydlení pro vlastníky 3 
nemovitostí v bezprostřední blízkosti ČOV, v ulicích U Rybníčka a Nad 

Potokem. Vzhledem k dosluhujícímu vybavení odpadních jímek bude 

kompenzace  provedena formou věcného daru, tj.  nákupem  a osazením  

kompletní sady na odčerpání odpadních vod. To bude pro obec znamenat výdaje 

ve výši 3x  max. 27.000,- Kč. 

 

Více ke všem bodům viz příl. D7/2018 – Zápis ze zasedání ZO č. 26 z 4.6.2018 
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18.6. Konalo se oficiální otevření nově vybudovaného areálu zeleně na Západní 

Stráni, který volně navazuje na dětské hřiště a posilovací stroje pro dospělé.  

 Více téţ „Různé akce“ str. 34. 

 Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální 

rozvoj v rámci operačního programu Ţivotního prostředí. 

 

Financování projektu  

Celková cena projektu včetně mlatové cesty a mobiliáře  1,226.780,68 Kč 

Z toho dotace          321.366,88 Kč 

Vlastní prostředky z rozpočtu obce        905.413,80 Kč 

 

21.6. Na OÚ Líbeznice se konalo shromáţdění starostů Svazku obcí Region povodí 

Mratínského potoka. Za obec Předboj se zúčastnila starostka Pavla Příšovská. 

 Na tomto shromáţdění bylo projednáno a odsouhlaseno zrušení svazku 

k 31.12.2018. Zároveň byl projednán a schválen záměr nabídnout k prodeji 

zametací stroj. za cenu 100 tis. Kč bez DPH. Zametací stroj byl pořízen za 

přispění zúčastněných obcí v r. 2013. 

Příl. D54/2018 – Zápis č. 1/2018 ze shromáţdění starostů 

        D53/2018 – Závěrečný účet DSO „Region povodí Mratínského potoka“ 

 

 
Koupě zametacího stroje v r. 2013 

 

27.6. Na veřejném zasedání ZO byla schválena  smlouva o vzájemné spolupráci obcí 

týkající se výstavby nového pavilonu ZŠ a ZUŠ Líbeznice v upravené podobě a 

s navýšením příspěvku obce Předboj –  viz téţ kap. „Školství“ str. 74. 

 

1.9. Konala se oslava 765 let od první písemné zmínky o obci spojená s oslavou 

100. výročí vzniku  Československé republiky a sázením lípy „Republika“. 

 Viz „Různé akce“  str. 34. 

Příl. D57/2018 – Plakát na oslavu výročí obce 
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Oslavy výročí obce – sázení lípy s názvem „Republika“   1.9.2018

           

           

 

31.10. konalo se ustavující zasedání Zastupitelstva obce Předboj 

 po zvolení nového zastupitelstva obce v říjnových komunálních volbách. 

 Příl. D12/2018 – Zápis č. 1 ze zasedání ZO Předboj   

 

Prosinec – po delší přestávce vyšly Předbojské zprávy č. 1/2018 

        Příl. D 75/2018 - výtisk Předbojských zpráv 

  

 

V roce 2018 byl realizován projekt „Oprava místní komunikace Na Jaroši v obci 

Předboj“. Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Osloveno bylo  6 

stavebních společností. Odevzdány a hodnoceny byly 3 nabídky. Vítězem se stala 

stavební firma Neumann s.r.o. s cenou 4,606.000,- Kč. Stavební práce začaly na začátku 

října a dokončeny byly na konci listopadu.  

 

Financování projektu: 

Předpokládaná cena       4,606.000,- Kč 

V důsledku změn při realizaci akce cena upravena na 4,028.000,- Kč 

 

Skutečné náklady: 

Vlastní prostředky z rozpočtu obce    2,059.000,- Kč 

Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 

z programu Podpory rozvoje regionů   1,000.000,- Kč 

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje       969.000,- Kč 
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Ulice Na Jaroši po rekonstrukci      5.12.2018 

 

 

 

 
Křiţovatka ulic Na Jaroši, Pod Hřištěm a Kojetická po rekonstrukci        5.12.2018 

 

 

Stojí také za zmínku 

 
 Farní charita Neratovice pořádala tříkrálovou sbírku v naší obci ve dnech 3. – 10.1. 

Ttříčlenná skupina koledníků chodila v doprovodu plnoleté osoby, která se 

prokazovala průkazem. Výtěţek sbírky byl určen na charitativní účely.  

Příl. D20/2018 – informace o konání sbírky  
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 Od 1.7.2018 došlo ke změnám ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů. 
Pří. D56/2018 - přehled změn 

 

 Při výstavbě jednoho rodinného domu v lokalitě „Pod Kapličkou“ byly objeveny 3 
kostry. Jednalo se o nález z archeologického hlediska nezajímavý, neboť dle znalců 
bylo stáří koster odhadováno na ca 200 let. Zbytky dřeva na místě nálezu 

znamenaly, ţe neboţtíci byli pochováni v dřevěných rakvích.  
          

       
Jedna z koster nalezených v lokalitě Pod Kapličkou  

 

       
     Místo nálezu koster             13.8.2018 

 

 

 



17 

 

 

 

Poplatky v r. 2018 
 

 

Svoz komunálního odpadu:    
Sběrná nádoba o objemu 120 l – 1x za týden …… 1470,- Kč    

Sběrná nádoba o objemu 120 l – 1x za 14 dní ……  740,- Kč   

Sběrná nádoba o objemu   80 l – 1x za týden …..... 1080,- Kč 

 

Sběrná nádoba o objemu 80 l je určena pro osamělé osoby, jejichţ jediným příjmem je 

starobní nebo invalidní důchod, případně jiná dávka sociální podpory. Tak jako 

v minulosti dostali občané po zaplacení příslušné částky nalepovací známky na 

popelnice. Poplatek za popelnice musel být zaplacen do 31.1. Do té doby byly vyváţeny 

popelnice bez nových nalepených známek. 

 

 

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

Nádoba 240 l – 650,- Kč/svozové období 

svoz 1x za 14 dní ve čtvrtek 

svozové období: březen aţ listopad 

  

                 

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

    V r. 2018 bylo v obci evidováno 202 psů.  

 

 

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

Částka se stanovuje kaţdoročně podle  

skutečných nákladů čistírny odpadních vod.   

 

Příl. D 16/2018 – poplatky pro r. 2018 

 

 

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

            Cena  vodného se nezměnila od r. 2015. 

            Příl. D15/2018 – informace Středočeských vodáren o ceně vodného

          

 

Poţární ochrana:  V platnosti je smlouva s městem Neratovice, resp. s Jednotkou   

                               dobrovolných  hasičů města Neratovice.  Náklady obce na poţární  

                               ochranu činí ročně 20.000,- Kč. 
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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. 2018  společnost FCC Environment, 

s.r.o. (dříve A.S.A., s.r.o. – změna názvu od r. 2016) 

. 

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. 2018: 

120 l  1x týdně  304 

120 l  1x za 14 dní  124 

80 l  1x týdně      7 

240 l   1x týdně      0 

1100 l  1x týdně      1  

 

Svozový den:  kaţdé úterý, v případě zaplaceného svozu 1x za 14 dní je 

                        svoz kaţdé sudé úterý 

 

Bioodpad 
svoz 1x za 14 dní, kaţdý druhý čtvrtek  

svozové období: březen – listopad  

 

Počet nádob na bioodpad v r. 2018:  

Nádoba 240 l  173 

Nádoba 120 l    41 

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, 2x 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 na objednání  po naplnění  

Tetrapack: vyváţení na objednání  po naplnění  

 
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v ulici Ke Tvrzi   6.1.2018 

 

 

Velkoobjemový kontejner 

byl přistaven celkem 3x.  Vţdy v pátek a sobotu. V pátek v dopoledních hodinách byl 

kontejner přistaven do ulice Na Vršku a po 15. hod. odpoledne odvezen. V sobotu byl v 

dopoledních hodinách opět přistaven prázdný a po naplnění kolem 12. hodiny odvezen. 

 

Termíny přistavení: 

16.3. – 17.3.  

15.6. – 16.6. 

14.9. – 15.9.  
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Mobilní svoz nebezpečného odpadu 

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

17.3. 10.30 – 11.15 hod. 

6.10. 10.30 – 11.15 hod.  

 

Koše na psí exkrementy 

V obci je  11 košů na psí exkrementy.   Svoz  probíhá jedenkrát za 14 dnů. Současně s 

vyprázdněním košů jsou doplňovány papírové sáčky. 

V obci bylo v r. 2018  hlášeno celkem  202 psů. 

 

 

 

Výsledky třídění odpadu 
Obec Předboj  je zapojena  do  projektu Středočeského kraje  „My třídíme nejlépe“. V 

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

celkem 429. obcí. Hodnoceným obdobím je 1 rok, konkrétně 4. čtvrtletí jednoho roku  

aţ 3. čtvrtletí dalšího roku. 

 

Obec Předboj se v období  4. čtvrtletí 2017 aţ 3. čtvrtletí 2018 umístila takto: 

 

4. čtvrtletí 2017  78. místo 84,8 bodů 

1. čtvrtletí 2018  82. místo 72,9 bodů 

2. čtvrtletí 2018          103. místo 87,2 bodů 

3. čtvrtletí 2018          196. místo 66,0 bodů 

Celk. pořadí 2018          116. místo       310,9 bodů 
 

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. 

 

Osvědčení o úspoře emisí 

Za třídění odpadu v r. 2017 a za přispění ke zlepšení ţivotního prostředí obdrţela obec 

od společnosti EKO-KOM, a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“, vystavené 28.5.2018. 

Úspora, kterou obec v r. 2017 dosáhla, představuje: 

Emise CO2 ekv. :    62,451 tun 

Úspora energie:       1,702.432 MJ 

Příl.: D51/2018 – „Osvědčení o úspoře emisí“  v r. 2017 
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Pošta a telefon 

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

 

Otvírací doba do září 2018: 

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

Út 08:00 - 11:00 hod. 14:00 - 16:00 hod.  

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

Čt 08:00 - 11:00 hod. 14:00 - 16:00 hod. 

Pá 08:00 - 11:00 hod. 14:00 - 16:00 hod.  

Od 1.10.2018 byla otvírací doba pošty změněna takto: 

Po 12:30 – 18:00 hod. 

Út 08:00 – 13:00 hod. 

St 12:30 – 18:00 hod.  

Čt 08:00 – 13:00 hod.  

Pá 08:00 – 13:00 hod.  

 

 Předplacený denní tisk doručuje Česká pošta do schránek v ranních hodinách.  

 Časopisy a drobné poštovní zásilky po Předboji rozváţí poštovní doručovatelka  
autem České pošty kolem poledne. 

 Balíky rozváţí zvláštní auto České pošty dle potřeby během celého dne.  

 Telefonní čísla pevných linek v Předboji začínají č. 315.  

 Poštovní schránka České pošty je v Předboji v ulici Na Vršku. 

 Telefonní automat společnosti O2 v ulici  Na Vršku byl odstraněn v průběhu roku. 

2018. Důvodem byla skutečnost, ţe telefonní automat není v době mobilních 

telefonů dostatečně vyuţíván.  

 

Česká pošta zdraţila od 1.2.2018  opět poštovní známky. U obyčejného psaní na 19,- 

namísto původních 16,- Kč, u doporučených psaní se zvýšilo poštovné z 38,- na 44,- Kč. 

Ceny poštovného u balíků do 2 kg zůstaly beze změny, ale zvýšily se výrazně ceny u 

těţších zásilek. Česká pošta zdůvodnila zdraţení snahou o zajištění kvality a dostupnosti 

poštovních sluţeb. Poslední zdraţení poštovného bylo v květnu 2016.  

 

 
Místo, kde býval telefonní automat 
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Volby 

 
V roce 2018 se konala volba prezidenta ČR a komunální volby. 

  

 

1/ Přímá volba prezidenta ČR 

 
1. kolo volby prezidenta ČR  bylo stanoveno na 12. a 13.1.2018 

 Pátek 12.1. - od 14.00 do 22.00 hod.  

 Sobota 13.1. - od 8.00 do 14.00 hod. 
Místem konání volby prezidenta  byla volební místnost v prostorách zasedací místnosti 

obecního úřadu. 

 

Složení okrskové volební komise: 

Předseda:  Michaela Langová 

Členové:  Šárka Kocourková  

Magdaléna Čermáková  

Jitka Paděrová  

Zapisovatelka:  Ivana Stejskalová  

 

 

 

Prvního kola volby prezidenta 2018 se zúčastnilo celkem 9 kandidátů.  

 

Volební č.  Jméno 

1 Ing. Mirek Topolánek  

2 Mgr. Michal Horáček, Ph.D. 

3 Mgr. Pavel Fischer  

4 RNDr. Jiří Hynek  

5 Mgr. Petr Hannig 

6 Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h. c.  

7 Ing. Miloš Zeman  

8 MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. 

9 Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., Dr. h. c. 
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Výsledky 1. kola volby prezidenta v Předboji: 

 

Poř. č. Volební č. Jméno  Počet hlasů % 

1. 9 Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., Dr. h. c. 164 34,74 

2. 7 Ing. Miloš Zeman 96 20,33 

3. 2 Mgr. Michal Horáček, Ph.D. 75 15,88                                                                                       

4. 3 Mgr. Pavel Fischer 47 9,95 

5. 8 MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. 44 9,32 

6. 1 Ing. Mirek Topolánek  38 8,05 

7. 4 RNDr. Jiří Hynek 3 0,63 

8. 6 Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h. c. 3 0,63                              

9. 5 Mgr. Petr Hannig 2 0,42 

 

Počet zapsaných voličů v obci: 655 

Počet vydaných obálek:  466 ze seznamu zapsaných voličů 

    9 voličských průkazů 

Celkem vydaných obálek:  475 

Odevzdané obálky    474 

Počet platných hlasů:   472 

Volební účast v obci:   72,52 % 

 

 

Celostátní výsledky 1. kola  volby prezidenta 12. a 13.1.2018: 
1. Ing. Miloš Zeman    38,56 % (1,985.547 hlasů) 

2. Prof.Ing. Jiří Drahoš, Dr.Sc., dr.h.c. 26,60 % (1,369.601 hlasů)  
Příl. D19/2018 – sada hlasovacích lístků pro 1. kolo voleb 

  

 

2. kolo volby prezidenta se konalo 26. a 27.1.2018 

Sloţení volební komise bylo stejné jako v 1. kole.  

Pouze zapisovatelkou byla Petra Koníčková místo Ivany Stejskalové, která byla 

nemocná.  

 

Výsledky  2. kola volby prezidenta  v Předboji: 

 Jiří Drahoš   342 hlasů 70,37 % 

 Miloš Zeman   144 hlasů 29,62 %  

Příl. D23/2018 hlasovací lístky pro 2. kolo voleb 

 

Počet zapsaných voličů v obci včetně voličských průkazů:  650 

Počet vydaných obálek:      488 

Počet platných hlasů:       486 

Volební účast v obci:       75,08 % 
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Celostátní výsledky 2. kola volby prezidenta 26. a 27.1.2018: 
 Miloš Zeman   51,36 % (2,853.390 hlasů) 

 Jiří Drahoš   48,63 % (2,701.206 hlasů) 

 

Prezidentem ČR na další pětileté období se stal Miloš Zeman. Jeho inaugurace se 

konala  8.3.2018 

 

Příl. D23/2018 – hlasovací lístky pro 2. kolo prezidentských voleb 

 

 

 

2/ Volby do zastupitelstev obce 
 
Termín voleb: 5. a 6.10.2018 

 Pátek 5.10. – 14.00 – 22.00 hod.  

 Sobota 6.10. – 8.00 – 14.00 hod.  

 

Složení volební komise 

Předsedkyně  Marika Inemanová  

Členové komise Mária Laube  

Petra Koníčková  

Magdalena Čermáková  

Jitka Paděrová 

Zapisovatelka   Ivana Podracká  (Stejskalová) 

 

Do zastupitelstva se volilo, tak jako obvykle, 7 členů.  

 

Do voleb bylo zaregistrováno pouze jedno sdruţení nezávislých kandidátů s názvem 

SDRUŢENÍ  NEZÁVISLÝCH  KANDIDÁTŮ s osmi členy: 

 

Poř.č. Jméno a příjmení  Věk Povolání  

1. Pavla Příšovská  47 starostka  

2. Mgr. Radek Soběslavský  45 právník  

3. Robert Vignát-Mimochodský  55 podnikatel  

4. Ing. Jan Pavelka  45 softwarový specialista  

5. Petr Josef 42 podnikatel  

6. Veronika Bařinová  41  asistent pedagoga 

7. Libor Lang 51 manaţer restaurace 

8. Tomáš Svoboda  55 podnikatel  
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Počet zapsaných voličů v obci s právem volit:  691 

Počet vydaných obálek:     247 

Volební účast v obci:      35,75 % 

 

Celostátní volební účast:  47,34 % 

Středočeský kraj:   50,60 % 

Okres Praha-východ:   54,48 % 

 

Příl. D10/2018 – Představení kandidátů  

        D11/2018 – Hlasovací lístek  

 

 

 

 
Volební místnost v prostorách zasedací místnosti obecního úřadu 
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Různé akce: 

 

10.1. Lednová čajovna  

Čajovnu tentokrát navštívila kardioloţka MUDr. Hedvika Černá, obyvatelka 

Předboje. Pohovořila o správném ţivotním stylu a zodpověděla řadu dotazů z  

řad přítomných účastníků setkání.  

Podávalo se opět několik druhů čajů a místo zákusku bylo ovoce. Celá akce 

začala přípitkem domácím bezinkovým likérem od paní Marie Monevové .  

Počet účastníků čajovny: 14 

 Příl. D21/2018 –pozvánka do čajovny 

 

 

 
Kardioloţka MUDr. Hedvika Černá z Předboje  v lednové čajovně 10.1.2018

     

 

 

 

13.1. Předbojská Tříkrálová sbírka 

 Pořádalo Rodinné centrum v prostorách MŠ Předboj od 10.00 do 12.00 hod.  

Bylo moţné darovat dětské a dámské oděvy, jednorázové pleny, krabičkové 

kapesníky, zubní pasty, vlhčené ubrousky, hračky. 

Příl. D18/2018 – oznámení o konání sbírky 
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4.2. Únorová čajovna 

Hostem v únorové čajovně byla spisovatelka Danka Šárková, která vyprávěla o 

psaní svých knih a o tom, co ji k němu  přivedlo. Své knihy také představila. 

Několik jich přivezla  a účastnice čajovny si je mohly zakoupit a poţádat paní 

spisovatelku o autogram. 

K čaji se podávaly „boţí milosti“ od paní knihovnice Jany Šandarové. 

Počet účastníků: 15 ţen 

Příl. D24/2018 – pozvánka do čajovny  

 

 
Spisovatelka Danka Šárková v únorové čajovně 

 

 

 

 

7.3. Březnová čajovna  

Hostem byla paní Jindřiška Tycová z Dolínku, která si připravila zajímavé 

vyprávění o svém zájezdu do Číny a ukázala spoustu zajímavých fotografii. 

Jednu buchtu k čaji upekla paní Suldovská, druhou paní Tomasová. 

Počet účastníků: 13 ţen 

Příl. D29/2018 – pozvánka 
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Paní Jindřiška Tycová z Dolínku v březnové čajovně  

 

 

17.3. Bazárek jarně-letního dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb 

 Konal se opět prostorách MŠ Předboj a pořádalo ho Rodinné centrum Předboj. 

 Příl. D31/2018 – plakát 

 

 
Bazárek dětského oblečení 17.3.2018 v MŠ Předboj 
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23.3. 11. podvečerní setkání dětí, tentokrát „velikonoční“ 

Setkání pořádal obecní úřad a knihovna a bylo určeno pro děti ve věku 5-12 let. 

Při minulých setkáních byla vţdy velká účast dětí, tentokrát přišlo pouze 5 dětí. 

Paní knihovnice Jana Šandarová byla nemocná, a tak si děti o velikonočních 

zvycích tentokrát popovídaly s paní starostkou a paní Laube. Pak přišlo na řadu 

vyhlášení výsledků čtenářské soutěţe za r. 2017. Pro první 3 nejlepší čtenáře v r. 

2017 byly připraveny diplomy a drobné dárečky. 

1. místo – Anna Laube 

2. místo – Dominik Mašek 

3. místo – Adriana Potocká (nebyla přítomna) 

Děti pak vytvořily společně ozdoby na velikonoční břízku před obecním úřadem 

a ozdobily ji. Se vším jim pomáhaly také paní Langová a Stejskalová.  

Příl. D32/2018 – pozvánka  

 

 
Děti pod velikonoční břízkou                                                                23.3.2018 

 

 

 

4.4. Dubnová čajovna 

s vyprávěním paní Michaely Langové o záţitcích z cesty po Srí Lance a 

Maledivách. Své vyprávění doplnila paní Langová fotografiemi z cesty.  

K čaji se podávaly sladké šneky, které upekla paní Kočová. 

Počet účastníků čajovny: 11 

Příl. D34/2018 – pozvánka  
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Paní Michaela Langová v dubnové čajovně     4.4.2018 

 

 

 

 

23.4. Filmové představení pro seniory 

V kavárně Yard Resortu se konalo pravidelné promítání filmu pro seniory. 

Tentokrát to byl film „Zahradnictví: Nápadník“ 

Cena vstupenky: 20,- Kč včetně kávy dle výběru a drobenkového koláče 

Příl. D35/2018 – pozvánka 

 

 

30.4.  Pálení čarodějnic na hřišti 

 Pořádala restaurace Na Hřišti - bylo připraveno občerstvení. 

 Příl. D37/2018 – plakát 
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Pálení čarodějnic na hřišti 30.4.2018 

 

 

 

 

 

2.5. Vítání občánků v kavárně Yard Resortu - viz „Obyvatelstvo“, str. 56.      

 

 

5.5. Krátký duatlon v Dlouhé ulici 

 Závody pro děti od 2 do 15 let, které pořádal obecní úřad.  

 Bylo krásné počasí a velká účast. Soutěţilo celkem 41 dětí. 

 Příl. D36/2018 – plakát 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 
Krátký duatlon v Dlouhé ulici  5.5.2018 

 

 

 

9.5. Květnová čajovna 

 Tentokrát bez hosta. Paní knihovnice seznámila přítomné s různými akcemi, 

které se konají v blízkosti naší obce a které by bylo moţné navštívit. 

Následovala volná zábava. 

K čaji se podávaly koláčky od paní Donátové. 

Počet účastníků čajovny: 12 

Příl. D41/2018 – pozvánka  

 

 

2.6. Dětský den na fotbalovém hřišti 

Pořádal obecní úřad. Pro děti byly připraveny různé soutěţe, skákací hrad a 

malování na obličej. Přijela také obecní policie a děti si mohly prohlédnout 

policejní auto a svézt se na policejním motocyklu. Na závěr přijeli hasiči 

s pěnou, ve které se děti mohly vydovádět, neboť bylo teplé a slunečné počasí.  

Za účast v jednotlivých soutěţích dostávaly děti drobné dárky a za splnění všech  

disciplín dostaly děti diplom. 

Příl. D44/2018 – plakátek 

         D45/2018 – diplom za splnění soutěţních úkolů 
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Dětský den na hřišti 2.6.2018 

 

6.6. Červnová čajovna 

 Paní knihovnice Jana Šandarová vyprávěla o své dovolené na Djerbě v Tunisku  

 a své vyprávění doplnila fotografiemi. 

 K čaji se podávaly „pouťové“ koláčky rovněţ od paní Jany Šandarové. 

 Počet účastnic čajovny: 15 

 Příl. D42/2018 – pozvánka  

 

 
Paní knihovnice Jana Šandarová v červnové čajovně 6.6.2018 
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18.6. Otevření relaxační zóny na Západní Stráni  

 Byla dokončena realizace projektu veřejné zeleně v lokalitě Západní Stráň.  

S realizací tohoto projektu bylo započato v září 2017 a projekt byl 

spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj 

v rámci operačního programu Ţivotního prostředí. Více viz „Z činnosti OÚ“ str. 

13. 

      

Otevření nové relaxační zóny pro veřejnost bylo původně plánováno na 13.6. 

v 18.30 hod. Kvůli deštivému počasí byla však tato akce přesunuta na 18.6.  

 Příl. D48/2018 – Pozvánka na otevření nové relaxační zóny na Západní Stráni 

   

                                  
Nový areál zeleně na Západní Stráni 

 

 

1.9. Oslava 765 let od 1. písemné zmínky o obci Předboj 

Oslava byla spojena s oslavou 100. výročí republiky. Začala ve 13.00 hod. 

v parku, kde vzpomněla paní starostka Pavla Příšovská v krátkém projevu na 

toto výročí a krátce informovala přítomné občany o objevení staré rodinné 

kroniky z 19. století, která je v majetku potomků rodiny Hofmannů. V obci ţilo 

několik generací  této rodiny a 3 její členové byli dlouholetými starosty obce. 

Jednalo se o otce, syna a vnuka.  

 V kronice je popsána oslava vzniku republiky v r. 1918, během které byly 

 v parku kolem pomníku Jana Husa vysazeny 4 lípy, které byly pojmenovány: 

Masarykova, Wilsonova, Československých legií a Lípa republiky. Pod lípy      

byly umístěny urny, o jejichţ obsahu však v kronice není nic uvedeno. Také 

nebylo popsáno z jakého  materiálu byly zhotoveny. Mělo se zato, ţe urny byly 

kovové. Obec zorganizovala několik pátrání po těchto urnách pomocí detektoru 

kovů, avšak bez úspěchu. 

Ze zmíněných 4 lip zasazených v r. 1918 zůstala v parku  pouze jediná, a to lípa 

Československých legií. Nikdo z pamětníků si nevzpomíná, co se stalo se 

zbylými 3 stromy, zda uschly, nebo byly odstraněny z jiných důvodů. Obec 

vyuţila příleţitosti oslavy 750 let od 1. písemné zmínky o obci k tomu, aby 
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uctila také památku výročí republiky a navázala na tradici z r. 1918, a tak byla 

slavnostně vysazena v tento den nová lípa Republika přibliţně v místech, kde se 

nacházela původní Lípa republiky. Tak jako v r. 1918 byla pod kořeny lípy 

umístěna pamětní schránka s tímto obsahem:  

 Noviny z 1.9.2018: Právo, Blesk a Praţský deník  

 Po jedné ze všech platných mincí vydaných pokud moţno v r. 2018: 
1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč.  

 Razítko obecního úřadu  

 Několik fotografií obce 

 Flash disk s fotografiemi obce, většinou z r. 2018 

 Plastová lahev s minerálkou  

 Reklamní propisovačka se znakem obce 

 Znak obce 

 Plakát s programem oslav 1.9.2018 
 

Starostka obce vyzvala přítomné občany, aby se aktivně podíleli na zasazení 

lípy, a tak asi kaţdý vyuţil této příleţitosti a přidal lopatu půdy ke kořenům 

mladého stromku.  

Sázení lípy bylo spojeno s malým kulturním programem. Několik skladeb 

zahrála dechová hudba Bořanka z blízkých Bořanovic a několik dětí z MŠ 

Předboj a starších dětí zazpívalo několik lidových písniček. 

 

 
Obsah pamětní schránky vloţené pod kořeny lípy zasazené 1.9.2018. 

 

Poté se občané i hudebníci přesunuli na fotbalové hřiště, kde pokračoval od 

14.00 do 18.00 hod. následující program: 
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 Pásmo písniček dechové kapely Bořanka 

 Uvítací projev starostky Pavly Příšovské  

 Vystoupení zpěváka Zbyňka Drdy, známého z televizní soutěţe Super 
Star 

 Pásmo písniček dětí z MŠ Předboj, které doprovodila na kytaru paní 

učitelka Šárka Kantnerová  

 Taneční vystoupení děvčat ze skupiny Roxton  

 Pásmo pro děti s kouzelníkem Kamilem Burdou 

 Skupina K-dance s kankánem a tancem na motivy Afriky 

 Vystoupení malých kytaristů z předbojské skupiny Long Band 

 Hraná pohádka divadelní skupiny Pohadlo s následnými dílničkami 

 Ukázka záchranné akce, kterou předvedly integrované sloţky 
záchranného systému 

 

V doprovodném programu byl pro děti připraven skákací hrad, nafukovací 

skluzavka, malování na tvářičky a modelování balónků. 

 

Obec měla připravený svůj stánek, kde byla prezentována činnost obecní  

knihovny a byl připraven malý kvíz pro děti i dospělé o drobné  ceny.  

K nahlédnutí byly kroniky obce od r. 2008 do r. 2016 a bylo moţné si zakoupit 

trička se znakem obce a nápisem „Jsem z Předboje“. K dispozici byla trička 

v různých velikostech, pro dámy bílá, pro pány šedá, kaţdé za 250,- Kč.   

 

Na oslavu obce byli pozváni i starostové a starostky okolních obcí, ale jediný, 

který se zastavil na hřišti před koncem odpoledního programu kolem 18. hodiny, 

byl starosta Líbeznic Martin Kupka.   

 
Zleva: starostka Předboje Pavla Příšovská, starosta Líbeznic Martin Kupka a 

místostarosta Předboje Radek Soběslavský  
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V době od 20.00 do 0.02 hod. se konala taneční zábava s bohatou tombolou.  

K tanci i poslechu hrála kapela Repete.  

 

Program celého odpoledne byl velmi vydařený a všem se líbil. Jen škoda, ţe 

bylo chladno a místy pršelo.  

Příl. D57/2018 – Plakát na oslavu výročí obce 

 

 

 

 
Taneční vystoupení děvčat ze skupiny Roxton  

 

 

 
Skupina K-dance s kankánem 
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Skupina malých kytaristů z Předboje – Long Band z Dlouhé ulice  

 

 

 

 

 
Skupina K-dance s tancem na motivy Afriky  
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5.9 Zářijová čajovna 

Opět bez hosta. Paní knihovnice informovala o různých kulturních akcích 

v okolních obcích a o oslavě výročí obce, které se konalo 1.9. Byly promítnuty 

fotografie z této oslavy a následovala volná zábava při čaji a jablečném štrúdlu, 

který přinesla paní Marie Suldovská. 

Počet účastníků čajovny: 12 

Příl. D59/2018 – pozvánka    

 

15.9. Mobilní planetárium na hřišti v Předboji 

 Akce pořádaná společností „Dětem pro radost“ pro děti i dospělé 

 

22.9. Podzimně-zimní bazárek dětského oblečení  v MŠ Předboj  

 Příl. D61/2018 – plakátek  

 

 
Dětský bazárek v MŠ Předboj       22.9.2018 

 

 

21.-23.9.  Rybářské závody „Předboj cup“  

6. ročník kaprařského závodu u rybníka Velký. Závod dvoučlenných druţstev 

systémem chyť a pusť. Akce se konala ve spolupráci s Decathlonem. 

V sobotu byl uspořádán doprovodný program pro děti pod záštitou Decathlonu 

(ping pong, trampolína, turnball, lukostřelba, badminton a další). 

Viz téţ „Rybářský spolek“ str. 65. 

Příl. D62/2018 – plakátek 

 



40 

 

 

 

 
Rybářské závody „Předboj cup“ 22.9.2018 

 

 

10.10.  Konalo se 4. Předbojské štrúdlování v rámci říjnové čajovny  

Soutěţ v pečení sladkých i slaných štrúdlů. Vyhodnocení soutěţe s vyhlášením 

vítězů proběhlo v rámci říjnové čajovny. Více viz „Obecní knihovna“  str. 71. 

 Příl. D60/2018  - plakátek  

 

 
Říjnová čajovna         10.10.2018 
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13.10. Krátký duatlon v Dlouhé ulici 

 Závody pro děti od 2 do 15 let, které pořádal obecní úřad.  

            Bylo jiţ tradičně krásné slunečné počasí a velká účast dětí. 

 Příl. D64/2018 – plakát 

 

 

 
Krátký duatlon v Dlouhé ulici 13.10.20 

 

 

 

7.11. Listopadová čajovna 

 Vyráběly se vánočrní dekorace určené k prodeji na Vánočním jarmarku. 

 Počet účastníků čajovny: 16 

 K čaji se podávaly sušenky a perníčky 

 Příl. D67/2018 – pozvánka   
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Listopadová čajovna 7.11.2018 

 

 

 

 

26.11. Filmové představení pro seniory v kavárně Yard Resortu 

 Promítal se film „Věčně tvá nevěrná“ 

 Vstupné 20,- Kč zahrnovalo také malé občerstvení (káva nebo čaj a zákusek). 

 Příl. D68/2018 – pozvánka 

 

 

1.12. Taneční zábava Rybářského spolku ve Zloníně 

 Příl. D69/2018 – plakát 

 

 

7.12. 10. Podvečerní setkání dětí „vánoční“ 

Akce pořádaná obecním úřadem a obecní knihovnou . Děti tvořily ozdoby na 

vánoční stromek, který pak před obecním úřadem ozdobily a rozsvítily. 

Příl. D70/2018 – plakát 
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10. Podvečerní setkání dětí – „vánoční“ -  7.12.2018 

 

 

8.12. Vánoční jarmark před obecním úřadem a školkou 

 Vystoupení dětí z MŠ a starších dětí  

 Prodej vánočních dekorací včetně výrobků dětí 

 Voňavé vánoční pohoštění 

 Rozsvícení vánočních stromečků před OÚ a před MŠ 
Příl. D71/2018 – plakát 

 

 
Vánoční jarmark – předbojská skupina Long Band a stánek se svařákem -  8.12.2018 
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19.12. Prosincová čajovna 

 Ochutnávalo se cukroví k čaji a podával se také svařák. Děti z MŠ Předboj 

předvedly  vánoční pásmo a obdarovaly účastnice svými výtvory. 

Počet účastnic: 14 

Příl. D72/2018 – pozvánka  

 

30.12. Předsilvestrovský pochod obcí  s hůlkami i bez 

 Sraz účastníků byl v 17.00 hod. před obecním úřadem. Zúčastnilo se 11 ţen. 

Trasa pochodu: ulice Hlavní, Baštěcká, Velkoveská, Zvonková, Horňátecká, U 

Prutníku, Dlouhá, Spojovací, Pod Hřištěm, Východní Stráň, Hlavní.  

Cíl: obecní úřad.  Tam čekal na všechny účastnice přípitek svařeným vínem, 

chvíle povídání a rozchod s přáním všeho nejlepšího do nového roku.  

Příl. D73/2018 – pozvánka na pochod 

        D74/2018 – plánek trasy pochodu  

 

 
Vyznačená trasa pochodu – délka trasy dle krokoměru cca 3 km            30.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

Služby 
 

 Pedikúra a masáže 

Provádí  Radka Kozubovská-Svítková z Kralup n. Vltavou. Vţdy 1x měsíčně 

v úterý v zasedací místnosti OÚ. Objednat se je moţné na OÚ osobně, 

telefonicky nebo e-mailem. 

 

 Kominické služby 

Obecní úřad spolupracuje s firmou KROS, spol.s r.o., Kralupy nad Vltavou,  

u které  zprostředkovává  hromadně 1x ročně povinné čištění komínů a kontrolu  

spalinových cest pro občany obce. Občané si mohou objednat tuto sluţbu 

prostřednictvím obecního úřadu. Potvrzení o kontrole zasílá firma KROS opět 

hromadně obecnímu úřadu. 

V r. 2018 prováděla firma KROS pravidelnou kontrolu spalinových cest ve 

dnech 26.9 – 3.10,  Cena kontroly jednoho komínového průduchu v objektu byla 

Kč 400,-. Kaţdý další komín v objektu 100,- Kč, doprava zdarma. 

Čištění komínových průduchů je zdarma.  

Příl. D63/2018   – leták s nabídkou kominických sluţeb    

 

Někteří občané vyuţívají sluţeb jiných kominických firem, které nabízejí své 

sluţby prostřednictvím letáků. 

 

 Family Market  – přímý prodej mraţených jídel a zmrzliny. 
Auto firmy Family Market přijíţdí do obce s nabídkou mraţeného  

Zboţí pravidelně, ale je moţné objednat sortiment také na  

www.familymarket.cz 

 

 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. 

 

 Do obce přijelo několikrát během roku auto ovocnářské farmy z Turnova. 
Prodávali jablka, hrušky, ovocné mošty, brambory a včelí med. 

 

 Thajské masáže – Thai Massage  
Předboj, Východní Stráň 227 

 

 VETBUS – veterinární pojízdná ordinace 

Přijíţdí do obce v pravidelných intervalech několikrát za měsíc. Přesné termíny 

příjezdu jsou předem nahlášeny. Nabízí ošetření nejmodernější veterinární 

technikou a sluţby zkušeného veterináře. 

http://tracking.familymarket.cz/tracking/click?d=DLj7uXdPHecPC9pfNtvbEtoMwxJqfFzIr5c5gNqyw1T6gsq-uhQ8vPcHoM41ouM-4-137nKDP5X7obOQO56M_eMQsivloqZnzm1bMe2cGj-cAaeQcEMXiXURW2aaiz6xwW9mFUO1gLH4ZRCmczmfYYk1
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Příslušnost ke kostelu: 
 

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

kromě Neratovic a Kojetic patří řada dalších obcí včetně Předboje. 

Farář:  administrátor Mgr. Peter Kováč      

  Bydlí a pracuje na faře v Kojeticích. Pravidelné bohosluţby v kostele 

  v Kojeticích se v r. 2018 konaly 1x týdně, vţdy v neděli od 11.15 hod.  

 

 

Pohřebnictví 
 

Spádový hřbitov: Kojetice 

Někteří občané mají pronajata hrobová místa také na jiných hřbitovech, nejčastěji v 

Líbeznicích. 

 

 

 

 

Vzhled obce 
 

Nová výstavba 
 

V roce 2018 pokračovala výstavba nových domů na různých místech obce, především 

však v lokalitě „Pod Kapličkou“ a v nové lokalitě „U Remízu“. Na veřejném zasedání 

obecního zastupitelstva 16.4. byly schváleny názvy 6 nových ulic v lokalitě „U 

Remízu“, a sice: U Remízu, Okruţní, Řipská, Polní, Břeţanská a Bezová. 

Příl. D49/2018 – plánek s názvy nových ulic 

 

V platnosti je stále stavební uzávěra a kaţdá nová stavba musí být schvalována obecním 

zastupitelstvem, které posuzuje dle projektové dokumentace, zda stavba odpovídá 

podmínkám stanoveným ve veřejné vyhlášce – Opatření obecné povahy č. 1/2016 

platné od 30.12.2016. 

 

Lokalita Na Ladech  

Na veřejném zasedání ZO dne 4.6. byla podána informace o přípravě výstavby  

obytného souboru na pozemcích p.č. 2541-7 a 254/9-20. 

+ Jedná se o architektonickou studii zástavby 18 RD v lokalitě „Na Ladech“ podél ulice 

Velkoveské. V druhé polovině roku začala výstavba inţenýrských sítí.  
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Na obrázku vlevo lokalita „Na Ladech“   5.12.2018                               

 

 

 

 

Lokalita V Parku  

Začala se také projednávat parcelace pozemku p.č. 273/114, na kterém stojí „vila 

v argentinském stylu“ č.p. 157. Původní záměr investora postavit zde zdravotnické 

zařízení byl změněn a začátkem r. 2018 se začalo jednat o rozdělení pozemku patřícího 

původně k vile č.p. 157  tak, ţe část pozemku bude ponechána k soukromému uţívání 

společně s vilou a zbytek bude rozdělen na 20 stavebních parcel pro výstavbu rod. 

domů, pozemky pro infrastrukturu, pozemek pro park a pozemek pro MŠ Předboj. 

Celkem se jedná o cca 9000 m2, z toho 1500 m2 pro MŠ Předboj. 

Tato nová lokalita byla nazvána „V Parku“. 

 

 

 V r. 2018 bylo přiděleno celkem 38 čísel popisných. Poslední přidělené č.p. bylo 453. 
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Obchody 
 

1/ Potraviny Předboj 
Obchod s názvem Potraviny Předboj je v budově obecního úřadu v ulici Hlavní 18. 

Prodávají se zde potraviny a smíšené zboţí. Prodejní prostory jsou majetkem obce, 

která je pronajímá za 1.000,- Kč/měs.  plus energie. 

Nájemcem obchodu je vietnamský občan Quoc Dat Tran, který bydlí v Předboji a 

v obchodě mu vypomáhá  manţelka.  

 

Otvírací hodiny obchodu: 

Po – Pá    6.30 - 18.00 hod. 

So - Ne    8.00 - 16.00 hod. 

 

 

2/ Obchůdek na růžku 
Byl otevřen v září 2015 v ulicí Krátké č. 211. Prodávají se zde potraviny a nápoje. 

Dále také krájená uzenina, obloţené chlebíčky, zákusky apod. Obloţené  

chlebíčky, dorty a zákusky je moţné si předem objednat na určitý termín. 

 

Otvírací hodiny obchodu: 

Po – Pá   6.00 – 18.00 hod.  

So – Ne  8.00 – 12.00 hod.    

 

 

Pohostinská  zařízení 
 
V obci jsou tato pohostinská zařízení: 

 Restaurace Na Hřišti 

 Restaurace Ke Tvrzi 

 Kavárna v Yard Resortu. 
 

 

1/ Restaurace Na Hřišti 

    ul. Kojetická 116 
     Majitel:  TJ Sokol Předboj       

     Nájemce:  pan Zdislav Ciolek 

    

 

Akce pořádané restaurací v roce 2018: 

 

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

Příl. D37/2018 – plakát 
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2/ 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 hod. , víkend 9.00 - 22.00 hod. 

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 + 30 osob na terase (145 m2) 

 

Kavárna slouţí během sezóny téţ jako recepce pro návštěvníky golfového areálu. 

Z důvodu rekonstrukce byla kavárna od 1.12.2017 přes celé zimní období uzavřena.  

Obecní úřad pořádal v r. 2018 v kavárně tyto akce: 

23.4. filmové představení pro seniory  

2.5. vítání občánků  

 

 

Restaurace U Svobodů později přejmenovaná na restauraci U dvou 

Černých kohoutů v ul. Ke Tvrzi č. 4  
Byla  1.7.2017 uzavřena a majiteli se nedařilo najít nového nájemce.  

 

V r. 2018 se u vstupu na pozemek restaurace objevila cedulka nového nájemce, kterým 

je firma TOFTA LIFE s.r.o., Těšnov 1163/5, Nové Město, 110 00 Praha. 

Firma se zabývá přípravou  krabičkových jídel. 

. 
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Přírodní poměry 
                                                    

Počasí v roce 2018 
 

Hodnoty uvedené v tabulkách byly převzaty z webových stránek www.meteokojetice.cz  

a jsou výsledkem měření  amatérské meteostanice v sousedních Kojeticích.  

 

Leden – celý leden bylo velmi teplé počasí s teplotami aţ kolem 10 °C nad nulou, 

někdy s deštěm. Stále ještě byla vidět zelená tráva. V Nové ulici kvetly sakury, bylo 

vidět i kvetoucí růţe a různé další květiny.  

 

 Průměry a maxima v měsíci  lednu 2018: 

Průměrná teplota 3,8 °C  

Sráţky za měsíc 21,0 mm  

Maximální teplota 12,1 °C 29.1.     12,00 hod. 

Minimální teplota -3,0 °C 22.1.       3,04 hod. 

Průměrná denní maximální teplota 6,6 °C  

Průměrná denní minimální teplota 1,1 °C  

Sluneční svit za měsíc 13,6 hod.  

 

 

Únor –začátek února byl ještě poměrně teplý, po 5.2. však přišly ranní mrazíky a 

s přestávkami trval tento stav do konce měsíce. Nejsilnější ranní mrazíky byly 

v poslední dekádě února, ale většinou max. kolem -5 °C. Přes den však nemrzlo a někdy 

se objevilo dokonce i sluníčko.  

 

Průměry a maxima v měsíci únoru 2018: 

Průměrná teplota -1,3 °C  

Sráţky za měsíc 4,6 mm  

Maximální teplota 8,1 °C 1.2.         1,04 hod. 

Minimální teplota -14,3 °C 28.2.       5,41 hod. 

Průměrná denní maximální teplota 2,8 °C  

Průměrná denní minimální teplota -5,2 °C  

Sluneční svit za měsíc 71,2 hod.  

 

 

Březen – první týden března byl ještě mrazivý, ale poté došlo ke zlepšení a ranní mrazy 

se začaly přibliţovat k nule. Napadl však první sníh v tomto roce, ale vzhledem 

k oteplení druhý den roztál. Meteorologové slibovali nejprve konec zimy a zlepšení 

počasí v druhé polovině března, ale zima se opět vrátila a  15. března začaly opět ranní 

mrazíky a dokonce napadlo trochu sněhu. Stejný ráz počasí vydrţel aţ do konce března.  

 

Statistické údaje o počasí v březnu nebyly bohuţel k dispozici.  

http://www.meteokojetice.ic.cz/
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Duben – přinesl konečně oteplení. Denní teploty začaly stoupat aţ k 20 °C. 

 

Statistické údaje o počasí v dubnu nebyly bohuţel k dispozici.  

 

 

Květen – celkově byl měsíc květen velmi teplý. Nejen, ţe se vyplnily  předpovědi 

meteorologů a „ledoví muţi“ nepřišli, ale zato přišly velmi teplé a slunečné dny. 

Teploty v posledním květnovém týdnu dosahovaly  dokonce tropických hodnot. Bylo 

však velké sucho. Pršelo jen velmi málo, zvláště v našem regionu. V důsledku sucha 

docházelo k masivnímu napadení  lesů kůrovcem. Stav českých lesů byl označen za 

největší ekologickou  katastrofu od dob Marie Terezie.  

 

Statistické údaje o počasí v květnu nebyly bohuţel k dispozici.  

 

Červen – začal vysokými teplotami, které se mnohde vyšplhaly přes 30 °C a na 

některých stanicích padaly teplotní rekordy. V mnoha regionech přišly i silné bouřky, 

přívalové deště a krupobití. V Předboji nepršelo vůbec a bylo stále velké sucho. Jak 

uváděl tisk, bylo počasí v Česku o 40 dní napřed a odpovídalo klimatu v Maďarsku. 

Koncem první dekády června přišly dvě mírné bouřky a trochu napršelo. Pršelo v celém 

regionu i na jiných místech Česka. Přibyla voda ve studních a zvedly se stavy řek. 

Mírně se ochladilo, ale jen na pár dnů a poté opět přišlo slunečné a teplé počasí 

s teplotami mezi 15 aţ 25 °C. Následovalo ještě několik tropických dní,  ale začátkem 

poslední dekády června přišlo citelné ochlazení s denními teplotami jen kolem 15 °C. 

Na většině míst republiky bylo ochlazení doprovázeno deštěm. V Předboji stále 

nepršelo. Tak dlouho očekávaný déšť přišel aţ 27.6. Pršelo drobně, ale skoro celý den. 

Pak následovaly opět teplé a slunečné dny.  

 

Statistické údaje o počasí v červnu nebyly bohuţel k dispozici.  

 

 

Červenec – začátek července byl teplý a slunečný, místy s tropickými teplotami, ale 

bylo stále velké sucho. Stále nepršelo, jen jedenkrát v polovině července v noci a jen 

velmi málo. Přibývalo lidí, kteří neměli jiţ vodu ve studni. Teploty se pohybovaly stále 

kolem 30 °C, mnohdy i více. Tropické teploty vydrţely do konce července a stále bylo 

veliké sucho.   

 

Statistické údaje o počasí v červenci nebyly bohuţel k dispozici.  

 

 

Srpen – začátkem srpna pokračovaly tropické teploty a padaly rekordy na mnoha 

meteostanicích. Teploty vystoupaly mnohde aţ na 37 °C a tropické byly i noci, tzn. ţe 

noční teploty neklesly během noci pod 20 °C. 20.8. informovala média, ţe velká vedra 

trvají jiţ nepřetrţitě 6 týdnů. Bylo však stále veliké sucho. Sucho nebylo však jen 

v Předboji, ale téměř na celém území České republiky. 2.8. vydala rada města Brandýs 

nad Labem-Stará Boleslav „Nařízení“ č. 2/2018 o zákazu vstupu do lesů. 

Zákaz se nevztahoval na vyznačené turistické stezky a cyklostezky - viz příl.č.D52/2018 

 

Statistické údaje o počasí v srpnu nebyly bohuţel k dispozici.  
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Září – první zářijový den  byl deštivý a mírně se ochladilo. Další dny uţ nepršelo nebo 

jen velice málo a vrátilo se teplé slunečné počasí s teplotami kolem 25 °C. Trochu 

chladnější byl 2. zářijový víkend, pak se však opět vrátily slunečné a teplé dny.  

 

Statistické údaje o počasí v září nebyly bohuţel k dispozici 

 

Říjen – první říjnový týden byl chladný s přeháňkami. V dalším týdnu přišlo opět 

oteplení a nastalo „babí léto“ s nebývale vysokými teplotami.  

 

Statistické údaje o počasí v říjnu nebyly bohuţel k dispozici 

 

 

Listopad  – začátek listopadu byl ještě poměrně teplý. Nemrzlo ani v noci a kvetly ještě 

chryzantémy, ale i růţe a květiny v truhlících za okny. Citelné ochlazení přišlo 

v posledním listopadovém týdnu. Noční teploty klesly aţ k -10 °C. 

 

Statistické údaje o počasí v listopadu nebyly bohuţel k dispozici 

 

 

Prosinec  – 1.12. napadl první sníh. Bylo ho však málo a brzy roztál. Noční teploty se 

pohybovaly jiţ jen kolem 0 °C. Citelné ochlazení přišlo v druhé dekádě prosince. 

Nemrzlo, ale foukal studený vítr a bylo pocitově velmi chladno. Postupně se dostavily 

opět mrazíky a noční teploty poklesly k hodnotám kolem -3 °C.  

 

Statistické údaje o počasí v listopadu nebyly bohuţel k dispozici 

 

Od března r. 2018 nejsou jiţ bohuţel na stránkách www.meteokojetice.cz uváděny 

průměry a maxima naměřených hodnot. 

 

 

Zajímavosti v počasí v r. 2018 

 
Červenec  

 Hasiči zaznamenali v důsledku extrémního sucha a teplého počasí nejvíce 

poţárů od r. 2006. Zemřelo při nich 8 lidí a 110 jich bylo zraněno  

 27.7. nastalo zatmění měsíce. Nebylo však vidět, neboť byly mraky. 

 

Srpen  

 V deseti regionech ČR hrozilo kvůli teplému a extrémně suchému počasí  
 vysoké  riziko vzniku poţárů. Mezi těmito regiony byly také Střední Čechy.  

 V souvislosti s tím vydala Rada města Brandýs n/L-Stará Boleslav 2.8. 

nařízení o zákazu vstupu  do lesních porostů mimo lesní cesty pro celý správní   

obvod.  

Příl. D52/2018 – Nařízení Rady města Brandýs n/L-Stará Boleslav z 2.8.2018 

 Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) upozornil, ţe v Česku nenapršelo  
v srpnu ani 40 procent toho, co je v srpnu běţné. 

 

http://www.meteokojetice.cz/
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Rostlinstvo a stromy 

 
 Začátkem roku byly odstraněny vzrostlé stromy podél Kojetického potoka v lokalitě 

Pod Kapličkou. Stromy byly uříznuty a pařezy byly ponechány na místě, neboť 

slouţí ke zpevnění břehu potoka. Stavebníci přilehlých parcel se zavázali vysadit 

místo odstraněných stromů stromy nové, dle vlastního výběru.  

 

 V únoru bylo pokáceno 6 stromů u rybníka Velký u nové zástavby v lokalitě Jiţní 

Stráň. Namísto toho byly v těchto místech vysazeny nové stromy a okrasné keře.  

 

 
 

 Chráněný a silně ohroţený křivatec český podél Hlavní ulice směrem k rybníku 
Velký vykvetl na přelomu března a dubna. 

 

 Koncem dubna byly dosázeny nové  keříky mochny křovité, které tvoří ţivý plot 
podél části ulice Hlavní. Byly tak nahrazeny keříky, které uschly. 

 

 V květnu byl stav českých lesů prohlášen za nejhorší za posledních 200 let. Kvůli 

suchu ničil lesy kůrovec, kterého bylo v r. 2018  nejvíce od doby Marie Terezie.  

 

 2.8. vydala Rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav jako orgán obce 
s rozšířenou působností Nařízení č. 2/2018 o zákazu vstupu do lesů z důvodu 

velkého sucha a nebezpečí vzniku poţárů. Zákaz se nevztahoval na vyznačené 

turistické stezky a cyklostezky.  

Příl. D52/2018 - Nařízení  

 

 10. a 16.11 proběhlo v ulici Čenkovské sázení stromů a keřů v rámci projektu 
neziskové společnosti „Sázíme stromy“,  z.ú., která zajišťuje a organizuje výsadbu 

stromů a keřů na různých místech republiky. V zeleném pásu podél ulice Čenkovské 

bylo vysazeno celkem 22 stromů jeřábů a 21 keřů dřínů. Celá akce byla zajištěna 

sponzorsky. Stromy a keře zakoupily a vysázely společnosti DHL Global 

Forwarding (CZ) s.r.o. a Holubová advokáti s.r.o. 
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Zvířectvo 
 

Domácí zvířectvo 

 
VETBUS – do obce přijíţděl kaţdý měsíc veterinární vůz společnosti „VETBUS“ a 

           zkušení veterináři nabízeli ošetření domácích zvířat přímo na místě. Nově  

           byla zavedena sluţba  VETBUS pohotovost, která zajišťovala ošetření i mimo 

           pravidelné jízdní řády v bytech majitelů zvířat. 

           První  návštěva Vetbusu v Předboji se uskutečnila v sobotu 13.1. v době 11.15 –   

           11.45 – viz příl. D22/2018 

 

Psi - v r. 2018 bylo v obci evidováno 202 psů. 

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

        zvířat) proti vzteklině proběhlo 24.5. u obecního úřadu. 

 

 

Drůbež 
 

Tak jako v jiných letech proběhl v obci prodej slepiček z různých farem: 

 Drůbeţ Červený Hrádek 

 Drůbeţárna Hořešovice 

 Kuřice s.r.o., Srch 

 

V dubnu proběhla tiskem zpráva o výskytu pseudomoru u drůbeţe na Zlínsku. 

Pseudomor je druhá nejnebezpečnější nemoc pro drůbeţ po ptačí chřipce. V našem 

regionu nebyl naštěstí zaznamenán ţádný případ tohoto onemocnění drůbeţe. 

 

 

Myslivost 
Honební společenstvo Veliká Ves - vzniklo v r. 1993 sloučením mysliveckých sdruţení 

některých okolních vesnic včetně  Předboje.  Celkový počet členů spolku je 26 a spolek 

hospodaří na 1.200 ha půdy. (Zdroj www.velikaves.eu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.velikaves.eu/
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Zemědělství 
 
Hektarové výnosy sklizně zemědělských plodin ve Středočeském kraji v r. 2018 dle 

databáze ČSÚ 

Měřící jednotka: t/ha 

 

Obiloviny 

celkem 

Pšenice 

ozimá 

Ţito Ječmen 

ozimý 

Brambory 

ostatní 

Cukrovka 

technická 

Řepka Kukuřice 

na siláţ 

6,48 6,75 5,07 6,19 29,43 68,24 3,50 40,88 

 

 

 

Cena zemědělské půdy v r. 2018 
V Předboji byla cena půdy 10,37 Kč/m2. 

 

Pro srovnání ceny zemědělské půdy v okolních vesnicích: 

Katastrální území Cena v Kč/m2 v r. 2018 

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. 

 

 

Vzhledem k suchému a velmi teplému počasí začaly ţně na celém území České 

republiky o 14 dnů dříve, neţ je obvyklé, tedy jiţ v polovině června.  

 
 

3.7.  došlo k velkému poţáru vzrostlé a dosud nesklizené pšenice na polích předbojské  

  firmy ZEVOS s.r.o. v mělnickém okrese u obce Úţice. Při poţáru byla zničena 

  úroda na 60 ha polí. Škoda byla vyčíslena majitelem firmy na 1,3 mil. Kč.  

  Díky rychlému zásahu 15 jednotek hasičů z širokého okolí se poţár nerozšířil na  

  okolní pole s obilím a přilehlé obce Netřebu, Kopeč a Korycany. 

 

 

http://www.farmy.cz/
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Obyvatelstvo 
 

Počet obyvatel   
(dle veřejné databáze Českého statistického úřadu) 

 

Počet obyvatel k 1.1.2018   1007 z toho:  477 muţů 530 ţen 

Počet obyvatel k 31.12.2018   1095 z toho: 523 muţů 572 ţen 

 

 z toho    0-14 let    282 obyvatel 
   15-64 let      704 obyvatel 

65 a více    109 obyvatel 

 

Průměrný věk:   35,0 let  (muži 34,7 let,  ženy 35,2 let)  

 

V průběhu roku se v obci narodilo 12 dětí. 

 

Zemřeli 3 občané. Dle údajů z úmrtních oznámení umístěných na vývěsní tabuli 

obecního úřadu to byli, mj.  

František Vávra 60 let  + 6.3.2018 příl. D30/2018 – úmrtní oznámení 

Margareta Kršmaru  86 let  +22.10.2018 příl. D66/2018 – úmrtní oznámení 

 

 

 

Pohyb obyvatel: 

 

Ţivě narození:     12 

Zemřelí:       3 

Přirozený přírůstek:      9 

Přistěhovalí:   105 

Vystěhovalí:     26 

Přírůstek stěhováním     79 

Celkový přírůstek    88 

 

Sňatky:       4 

Rozvody:       2 

 

 

Ţivotní jubilea 
Občané od 60 let věku dostávají kaţdých 5 let od obce malý dárek a gratulaci. Pro ţeny 

je určena bonboniéra, pro muţe láhev vína. Občané starší 85 let dostávají malou 

pozornost s gratulací kaţdý rok. Kaţdý občan od 60 do 85 let, pokud v daném roce 

neslaví kulaté výročí, obdrţí od obce do schránky pohlednici s přáním. 

 

Vítání občánků 
Vítání nových občánků, tj. dětí narozených v době od 16.8.2017  do 14.3.2018  se 

konalo 2.5. v 17.00 hod. v kavárně Yard Resortu. K vítání občánků bylo pozváno 

celkem 9 rodičovských párů se svým děťátkem, avšak slavnostního aktu se zúčastnilo 

pouze 8 rodičů s dětmi. 
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Slavnostní akt probíhal jako obvykle. Po úvodním slovu místostarostky Pavly Příšovské 

představila admin. pracovnice OÚ  Michaela Langová děti, pro které bylo vítání 

připraveno. Následovalo uvítání kaţdého jednotlivého dítěte. Rodiče obdrţeli pro své 

dítě pamětní list a podepsali pamětní arch. Jako dárek obdrţelo kaţdé dítě poukázku v 

hodnotě 500,- Kč do hypermarketu Globus a maminky obdrţely malou kytičku.  

Děti z MŠ Předboj přednesly pásmo básniček a písniček. 

  

Jména dětí uvítaných mezi  občany obce: 
Děti narozené v r. 2017 

Dvořáková Valerie 

Mach Daniel  

Myslivec Tomáš 

Nováková Justýna  

Šulcová Anika  

 

Děti narozené v r. 2018 

Lipšová Viktorie 

Malíková Tereza 

Mikyšková Karolína 

 

Příl. D38/2018 – vzor pozvánky 

        D39/2018 – vzor pamětního listu 

        D40/2018 – pamětní arch 

 

 
Maminky s dětmi        2.5.2018 
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Tatínkové s dětmi        2.5.2018 

 

 

Nejčastěji se vyskytující křestní jména v obci dle statistiky k 31.12.2018: 

 

Ţenská jména 

Jana  23 

Hana  17 

Tereza  17 

Kateřina  14 

Lucie  14 

Monika  13 

Eva  12 

Aneta   11 

 

Muţská jména 

Petr  30 

Jan  25 

Martin  22 

Jiří  21 

David   20 

Tomáš  16 

Pavel  14 

Adam   13 

Lukáš  13 

Michal  13 
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Obecní policie 
Smlouva s Obecní policií Líbeznice byla podepsaná v r. 2011. Smlouva stanoví rozsah 

sluţeb poskytovaných obecní policií na území obce Předboj.  

Roční náklady na provoz obecní policie v Předboji činí 439.500,- Kč, platí se čtvrtletně.  

 

Od července byly zavedeny úřední hodiny Městské policie Líbeznice v Předboji 

v zasedací místnosti obecního úřadu. Stráţníci obecní policie jsou kaţdou středu od 17 

do 18 hod. k dispozici občanům. 

 

Trestná činnost v obci a akce obecní policie 
(převzato z přehledu činnosti obecní policie v jednotlivých měsících, uváděného 

pravidelně na webových stránkách obce) 

 

Leden 

 Leden byl opět ve znamení špatného parkování. 

 Stráţníci udělili jednu pokutu za překročení rychlosti v obci. Řidič jel po ulici 
Hlavní a jel rychlostí 70 km/hod.  

 Další pokuta byla udělena majitelce psa z ulice Na Jaroši, neboť pes opakovaně 
utekl, pohyboval se po obci a byl odchycen na Východní Stráni. Poté strávil  

2 dny v policejním útulku. 

 Stráţníci odklízeli mrtvou kočku v ulici U Prutníku 

 

Únor 

 V polovině února byl v polích za obcí nalezen mrtvý muţ. Nebyl z Předboje a 
nejednalo se o násilný trestný čin.  

 V ulici U Kůlen byl odchycen pes bez čipu a bez známky. 

 Stráţníci řešili rozbité sklo u automobilu zaparkovaného na návsi. Nepodařilo se 
zjistit, zda škodu způsobil někdo úmyslně, ale vše nasvědčovalo tomu, ţe šlo 

nejspíš o škodu způsobenou např. kamenem, který odlétl od jiného vozidla.  

 Řešilo se také parkování na chodnících a v zeleni.  

 

Březen 

 Opět se řešilo mnoţství případů špatného parkování, a to jak na silnicích, tak ve 
veřejné zeleni. Pokuty se neudělovaly, ale několik případů bylo předáno 

k přestupkovému řízení. 

 V ulici U Prutníku byl odchycen pes a jeho pobyt v policejním kotci 
v Líbeznicích stál majitele 500,- Kč. 

 Za ulicí Pod Hřištěm se objevil vrak automobilu zn. Honda. Stráţníci našli 

majitele ve Vsetíně a bylo zjištěno, ţe automobil nebyl přepsán na nového 

majitele. Po 9 dnech toto auto zmizeno a není známo, zda si ho vyzvedl 

právoplatný majitel nebo ho uklidil někdo jiný. 

 V ulici Pod Kapličkou byl řešen sousedský spor, kdyţ jeden z majitelů pozemků 
nechal sloţit vybagrovaný materiál ze svého pozemku na sousední parcelu.   

 

Duben   

 Bylo řešeno několik oznámení o výskytu podezřelých aut a volně pobíhajících 
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psů. Podezřelá auta se stráţníkům nepodařilo najít, ale dva odchycení psi byli 

umístěni do líbeznického policejního kotce. 

 Řešilo se opět také špatné parkování a to obzvláště na veřejné zeleni. Nejhorší 

situace byla v ulici Na Jaroši. 

 V Kojetické ulici byla vykradena garáţ.  
 

Květen 

 Stráţník obecní policie způsobil dopravní nehodu v ulici Na Jaroši. Naštěstí 
nebyl nikdo zraněn a škoda na vozidlech byla minimální.  

 Při měření rychlosti v obci byl pokutován jeden řidič, který překročil povolenou 

rychlost o 16 km/hod.  

 Na základě telefonátu občanů bylo kontrolováno jedno podezřelé vozidlo u 
rybníka. Zjistilo se však, ţe osádka automobilu je na místě pracovně.  

 A opět se řešilo špatné parkování.  
 

 

Červen 

 3.6. se konal v Líbeznicích I. ročník branného závodu o pohár Mladého 

stráţníka. Akce se konala pod záštitou Obecní policie Líbeznice za podpory 

obce Bašť. (viz příl. D46/2018 - plakát) 

 

Červenec 

 V obci byli odchyceni dva volně pobíhající psi. 

 Špatné parkování se řešilo v ulicích: 3x U Prutníku, 2x Východní Stráň, Hlavní a 
Krátká. 

 V obci se objevily dvě černé skládky. V ulici Na Jaroši se našly pytle 
s biologickým odpadem a u rybníka bylo odloţeno 12 pytlů se stavebním 

odpadem. 

 Bylo nahlášeno jedno vniknutí na cizí pozemek. Majitel viděl na svém pozemku 

muţe s baterkou, který přijel autem se zhasnutými světly.  

 

Srpen 

 Majitel nemovitosti v ulici U Rybníčka našel na svém pozemku při úklidu 46 
kusů zrezivělých nábojů 9 mm. Událost nahlásil na tísňovou linku republikové 

policie, která poţádala o spolupráci obecní stráţníky, kteří náboje zajistili a 

předali je hlídce PČR. 

 Prověřováno bylo špatné parkování v ulicích Západní Stráň, Na Vršku a Pod 
Kapličkou. 

 Řešilo se jedno malé překročení rychlosti v ulici Hlavní. Připad byl vyřešen 

malou pokutou, neboť se jednalo pouze o rychlost 58 km/h.  

 Z nahlášené hádky v prostoru před obecním úřadem a prodejnou potravin se 
vyklubalo pouze hlasité vyjednávání dvou cizích státních příslušníků o prodeji 

mobilního telefonu.  

 

Září 

 Do zahradní chatky ve Zvonkové ulici se vloupali zloději. V chatce  naštěstí 
nebylo nic cenného k odcizení.  

 Byla udělena jedna pokuta za překročení rychlosti. Za rychlost 69 km/h vyměřili 
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stráţníci pokutu 1000,- Kč.   

 Byli odchyceni 3 volně pobíhající psi a umístěni do policejního kotce. Další 2 

psi, kteří byli viděni volně pobíhat v ulici U Prutníku zmizeli dříve neţ přijela 

hlídka obecní policie. 

  

Říjen 

 Začátkem října byl nahlášen poţár v poli směrem na Panenské Břeţany. Oheň se 
rozšířil na plochu cca 40 x 40 m a hašení se zúčastnilo několik jednotek hasičů. 

Bylo zjištěno, ţe oheň vznikl zahořením biologického odpadu ze zpracování 

makovic. Škoda byla zanedbatelná.  

 8. října v dopoledních hodinách byla přivolána hlídka obecní policie do ulice U 
Prutníku, kde neznámý pachatel zalil strom před plotem pravděpodobně 

ředidlem. Přivolaní hasiči konstatovali, ţe nedošlo k závaţné kontaminaci půdy. 

 V měsíci říjnu bylo pokutováno nezvykle mnoho řidičů za překročení povolené 

rychlosti v obci. Všichni byli potrestáni pokutou ve výši 500,- Kč.  

 

Listopad 

 V listopadu se řešily hlavně zábory veřejného prostranství. Hlavně v místech, 
kde pokračuje výstavba nových rodinných domů. 

 V ulici Pod Hřištěm byl odchycen pes, kterého si majitel vyzvedl z policejního 
kotce bez pokuty, pouze s domluvou, neboť se jednalo o první případ. V ulici 

Pod Vrškem řešili stráţníci podezření na týrání psa, které nahlásil jeden ze 

sousedů. 

 Stráţníci řešili také špatné parkování, stání v protisměru a v zeleni a to hlavně 
v západní části obce. 

 Do Horňátecké ulice přijeli stráţníci po nahlášení ohně bez dozoru. Dohořívající 

ohniště bylo na pozemku patřícímu do projektu „Vily v Parku“ a protoţe nebyl 

opravdu přítomen ţádný pracovník, povolali stráţníci hasiče z Neratovic, kteří 

oheň uhasili.   

 

Prosinec 

 Stráţníci udělili pokutu 500,- Kč řidiči, který zaparkoval své auto na chodníku 
na Hlavní ulici.  

 Čivava, která se zaběhla do cizí zahrady v ulici U Prutníku, byla předána 
majiteli v líbeznické sluţebně obecní policie. Vzhledem k okolnostem nebyla 

majiteli udělena pokuta.  

 Stráţníci byli povoláni k dopravní nehodě, ke které došlo na křiţovatce s hlavní 

silnicí I/9. Nikdo se nezranil, ale u jednoho vozidla došlo k úniku oleje a museli 

být povoláni hasiči z Neratovic, kteří vozovku uklidili. 

 Údajně k neoprávněnému kácení stromů došlo poblíţ čistírny odpadních vod. 
Vlastník pozemku sdělil, ţe šlo pouze o ořez. Stráţníci provedli sběr podkladů 

pro eventuální další řízení s příslušným odborem ţivotního prostředí.  
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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. 2018: 

 

Brankáři: Kořínek Lukáš 

Řeháček Pavel 

  

Obránci: Kačer David 

Jelínek Karel 

Bartyzal Pavel 

Kurhajec Ivo 

Marek Martin 

Fröhlich Tomáš 

Hrobař Petr 

       Wala Pavel 

 

Záloţníci: Havel Jakub 

Weiss Petr  

Vlasák Martin 

Stránský Tomáš 

Neuberk Jan  

Kartous Zdeněk  

  

Útočníci: Fröhlich Luboš 

Lojín Lukáš (trenér) 

Doubek Adam 

Čtveráček Jiří 

  Javůrek Aleš 

 

Výsledky okresního přeboru na  konci sezony  2017/2018 
Muţstvo FC Sokola Předboj se umístilo na 10. místě se ziskem 29 bodů 

Celkový počet utkání:   26 

Počet vyhraných utkání:    8 

Počet prohraných utkání:  13 

Počet nerozhodných utkání    5 

 

 

Výsledky okresního přeboru – podzimní část sezony 2018/2019 
Muţstvo FC Sokola Předboj se umístilo na 10. místě se ziskem 9 bodů. 

Počet utkání:    12 

Počet vyhraných utkání:    2 

Počet prohraných utkání:    7 

Počet nerozhodných utkání    3 
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Akce Sokola v r. 2018: 
2.6.      Sokol Předboj se podílel na přípravě a průběhu Dětského dne 

            na hřišti, který pořádal obecní úřad. 

 

27.10.  konala se výroční schůze TJ Sokol 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 2019 

6. Diskuze 

7. Závěr 

 
Schůze se zúčastnilo celkem 19 členů Sokola. Předseda Petr Weiss zhodnotil 

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

ekonomickém dopadu na Sokol.  

 

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 2019  je zajistit ekonomickou stabilitu klubu a po sportovní stránce 

udrţet se ve III. třídě  okresního přeboru. 

 

Na závěr proběhla diskuze a poděkování členům výkonného výboru za práci 

v uplynulém období. 

 

14.12.  Konala se taneční zábava Sokola Předboj v Yard Resortu 
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Nové střídačky postavené v r. 2018  

 

 

 

 
Fotbalový tým muţů v r. 2018                                                27.10.2018 
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2/ Rybářský spolek Předboj   
 

21.-23.9. – konal se 6. ročník kaprařského závodu – PŘEDBOJ CUP 2018  

            tentokrát ve spolupráci s Decathlonem a poprvé od pátku do neděle. 

 Soutěţilo se ve dvojicích systémem „chyť a pusť“. Bodovanou rybou byl kapr    

a amur od 65 cm včetně, rozhodující byla váha. Ryby byly po zváţení a zapsání 

vráceny zpět do vody. 

 Zúčastnilo se celkem 15 dvojic. 

 

 Program: 
  

Pátek 21.9.2018: 

 6.30 – 7.00 hod. prezentace  

 7.15 – 7.45 hod. losování  

 8.00 – 9.00 hod. příprava místa, krmení  

 9.00 hod – začátek závodu  

 

 Sobota 22.9.2018 

Kromě rybářských závodů byl  uspořádán doprovodný program pro děti pod 

záštitou Decathlonu (ping pong, trampolína, turnball, lukostřelba, badminton a 

další) 

 

 Neděle 23.9.2018  

 12.00 hod ukončení závodu  

14.00 hod vyhlášení výsledků  

 

Výherní ceny: 

1. místo – 10.000 Kč 

2. místo -    8.000 Kč 

3. místo -    6.000 Kč 

 

Startovné:       4000,- Kč 

 

Příl. D62/2018 – plakát 

 

1.12. Rybářský spolek  pořádal zábavu ve Zloníně 

 Hrála kapela HITOS – vstupné 150,- Kč 

 Příl. D69/2018 - plakát 
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Předboj Cup 2018 – kaprařské závody                                                      22.9.2018 

 

 

 

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 provozování golfového hřiště. Nabízí také firemní školení včetně ubytování  

 

 Golf 
Golfový  areál  tvoří  významnou část  Yard Resortu a nabízí golfovou výuku a 

trénování pro dospělé i děti pod dohledem zkušených lektorů. Na 9ti jamkovém hřišti se 

pořádají  různé akce a turnaje a je moţné stát se členem golfového klubu.  

Je zde také footgolfové hřiště s 9 jamkami.  

 

 Kavárna 
Kavárna je otevřena veřejnosti denně a slouţí téţ jako recepce pro hráče golfu. 

U kavárny ve dvoře je na 145 m2 venkovní zahrádka, na kterou navazuje dětský koutek 

pro malé i větší děti. Kapacita kavárny je do 40 míst + 30 míst na venkovní zahrádce. 

K dispozici je WiFi. 

Obecní úřad pořádá v kavárně pravidelně vítání občánků a setkání seniorů s promítáním 

filmů. 

 

V roce 2018 proběhla rekonstrukce kavárny a v prostoru nad kavárnou bylo vystavěno 

několik nových pokojů hotelu Yard Resort. Kapacita hotelu se tak zvýšila včetně 

přistýlek na 72 lůţek. 
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Kavárna v Yard Resortu       27.5.2018

             

 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, víkend 9.00-22.00 hod.  

Mj. nabízí restaurace také catering. K dispozici je WiFi. 

 

 Ubytování v Yard Resortu 
Hotel Yard Resort je členem Amazing Places –Kouzelná místa v ČR 2018. 

Hodnocení na Booking.com (největší online rezervační systém) za rok 2017 činilo 9,1 

z moţných 10 bodů.  
V r. 2018 byla dokončena výstavba dalších pokojů nad kavárnou. 

 

 Bydlení ve vilách v Yard Resortu 
Yard Resort nabízí také trvalé 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. 

 

V Yard Resortu se konají svatby a  Yard Resort se umístil již dvakrát na 3. místě 

v soutěži o svatební místo roku.  

         

13.- 17.8   probíhal v Yard Resortu  příměstský tábor  pro děti od 6 do 15 let zaměřený      

                  na taneční výuku. Tábor vedly Alice Stodůlková a Kateřina Matyášová  

                  Stryková. 

                  Cena 3600,- Kč 

 

Kurzy v Yard Resortu 
 Pro děti 

Taneční škola Angels – kategorie „Andělky“ 3-6 let 

       Kategorie „Little Angels 6-10 let 

 Lektorka: Bára Blehová  
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 Golf – 1/ Golfová přípravka - BABY (4-6 let) 

  2/ Golfová výuka - AKADEMIE (6-15 let) 

  Výuka probíhá pod vedením zkušených trenérů 

 

 Pro dospělé 

- Kurzy jogy (vinyasa joga) 

Lektorky:  Kateřina Matyášová Stryková  

                Lenka Nezvalová  

- Zumba – taneční škola Alice Stodůlkové  - lektorka Markéta  

Golf: Golf na zkoušku 

  Úvod do golfu 

  Individuální kurz na zelenou kartu 

  Skupinové kurzy na zelenou kartu  

  Specializované kurzy 

  Individuální výuka 

Výuku poskytuje zkušený tým trenérů s dlouholetými zkušenostmi 

 

 

 

MAS (Místní akční skupina) Nad Prahou  
Rámcovou partnerskou smlouvu se společností MAS Nad Prahou uzavírají partneři 

z různých zájmových skupin, jako: 

 

 Hasiči, rybáři a zemědělci 

 Kultura a sociální oblast 

 Místní samospráva a DSO 

 Sport a tělovýchova  

 Stavebnictví a zahradnictví 

 Školství  

 Volnočasové aktivity 
 

26.5. konalo se „Setkání sousedů nad Prahou“ na fotbalovém hřišti v Bašti.  

 Na programu byly ukázky různých zájmových skupin z několika okolních obcí 

 Obec Předboj neměla na tomto setkání ţádného zástupce.  

 Příl. D42/2018 - plakát 

 

27.5. konal se  „Závod horských kol“, zároveň jako mistrovství MAS nad Prahou.  

           Akce se uskutečnila za obcí Klíčany směrem na Bašť. 

           Příl. D43/2018 - plakát 

           

Svazek obcí Region povodí Mratínského potoka 
21.6 konalo se shromáţdění starostů Svazku obcí Region povodí Mratínského potoka 

 byla schválena účetní uzávěrka k 31.12.2017 

 shromáţdění starostů projednalo a schválilo zrušení svazku obcí 
k 31.12.2018 

Příl. D53/2018  - Závěrečný účet za r. 2017 

  D54/2018 – Zápis č. 1/2018 ze shromáţdění starostů svazku obcí 

 



69 

 

 

 

Kultura 
 

Obecní knihovna 
 

Knihovnice:  Jana Šandarová 

Otvírací doba knihovny:  kaţdou středu 14.00 – 18.00 hod. 

                                           

Celkový počet svazků k 31.12.2018  3014 

Z toho krásná literatura   2577 

Naučná literatura      437 

 

V roce 2018 přibylo 77 nových knih. 

 

K dispozici byly také výměnné soubory z Husovy knihovny v Říčanech a z výměnného 

kniţního fondu knihovny města Mladá Boleslav. V roce 2018 to bylo celkem 20 

souborů, coţ představuje 1103 knih. 

 

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

hodinách OÚ. 

 

Počet registrovaných čtenářů v roce 2018    76 

Z toho děti do 15 let       29 

Celkový počet návštěvníků v r. 2018   826 

Celkový počet uţivatelů internetu  v r. 2018      6 

 

Celkový počet výpůjček v r. 2018   1518 

Z toho dospělí - krásná literatura     993 

Z toho dospělí - naučná literatura     125 

Z toho děti krásná literatura      184 

Z toho děti naučná literatura        27 

Periodika        189 

 

 

Akce knihovny, případně společné akce knihovny a obecního úřadu 

 
10.1. Lednová čajovna  

Host:  kardioloţka MUDr. Hedvika Černá z Předboje. 

K čaji se podávalo ovoce a čajové pečivo  

Účast: 13 ţen a 1 muţ 

Příl. D21/2018 – pozvánka do čajovny 

 

14.2. Únorová čajovna 

 Host: spisovatelka Danka Šárková  

 K čaji se podávaly „boţí milosti“ od paní knihovnice 

 Účast: 15 ţen 

 Příl. D24/2018 – pozvánka do čajovny 
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7.3. Březnová čajovna 
 Host: paní Jindřiška Tycová z Dolínku – vyprávění o cestě do Číny 

 K čaji byly dva moučníky. Jedna buchta od paní Suldovské, druhá od paní  

 Tomasové. 

 Účast: 14 ţen 

 Příl.D29/2018 – pozvánka 

 

16.3. Knihovnu navštívily dopoledne děti z MŠ Předboj  

 2 skupiny  – celkem 39 dětí 

 Program:  Jaro v přírodě – příprava osení na Velikonoce  

. 

23.3. V zasedací místnosti OÚ se konalo 11. Podvečerní „velikonoční“ setkání 

předbojských dětí 
Paní knihovnice byla nemocná, zastoupily ji paní starostka Pavla Příšovská a 

paní Mária Laube, povídaly si s dětmi o Velikonocích a tvořily ozdoby na 

velikonoční břízku. 

Byli vyhodnoceni nejlepší dětští čtenáři roku 2017 

Účast: pouze 5 dětí  

Příl. D32/2018 - pozvánka 

 

4.4. Dubnová čajovna 

S vyprávěním paní Michaely Langové o cestě na Srí Lanku a Maledivy doplněné 

fotografiemi.  

K čaji se podávaly sladké šneky od paní Kočové 

Účast: 11 ţen 

Příl. D34/2018 – pozvánka   

 

9.5. Květnová čajovna 

 Tentokrát bez hosta. Paní knihovnice seznámila přítomné s různými akcemi, 

které se konají v blízkosti naší obce a následovala volná zábava. 

K čaji se podávaly koláčky od paní Jiřiny Donátové. 

Počet účastníků čajovny: 12 

Příl. D41/2018 – pozvánka  

 

6.6. Červnová čajovna 

 Paní knihovnice Jana Šandarová vyprávěla o své dovolené na Djerbě v Tunisku  

 a své vyprávění doplnila fotografiemi. 

 K čaji se podávaly „pouťové“ koláčky od paní Šandarové. 

 Počet účastnic čajovny: 15 

 Příl. D42/2018 – pozvánka  

 

5.9 Zářijová čajovna 

Opět bez hosta, paní knihovnice informovala o různých kulturních akcích 

v okolních obcích a o oslavě výročí obce, které se konalo 1.9., byly promítnuty 

fotografie z této oslavy a následovala volná zábava při čaji a jablečném štrúdlu, 

který přinesla paní Marie Suldovská. 

Počet účastníků čajovny: 12 

Příl. D59/2018 – pozvánka    
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10.10.  Konalo se  4. Předbojské štrúdlování  v  rámci říjnové čajovny   

Soutěţ v pečení sladkých i slaných štrúdlů, vyhodnocení soutěţe a vyhlášení 

vítězů:  

1. Místo – paní Ivana Mašková  

2. Místo – paní Irena Barošová  

3. Místo – paní Anna Rybová  

 

Všechny tři vítězky obdrţely drobné dárky. 

Počet účastníků čajovny: 10 

Příl. D60/2018 – plakátek  

 

7.11. Listopadová čajovna s výrobou vánočních dekorací určených pro prodej na 

vánočním jarmarku v Předboji. 

 Počet účastníků: 16 

 Příl. D67/2018 – pozvánka  

 

7.12. 10. Podvečerní setkání dětí „vánoční“ 
 Tvoření ozdob na vánoční stromek, zdobení a rozsvícení stromku. 

 Příl. D70/2018 - plakátek 

 

12.12. Vánoční čtení s dětmi z MŠ Předboj 

 Zúčastnilo se 24 dětí, četly se vánoční pohádky a děti tvořily papírové vánoční   

            ozdoby. 

 

19.12. Prosincová čajovna 

Některé z účastnic přinesly cukroví k čaji a podával se také svařák, děti z MŠ 

Předboj předvedly  vánoční pásmo a obdarovaly účastnice svými výtvory. 

Počet účastnic: 14 

Příl. D72/2018 – pozvánka  

 

 

  

Zájezdy za kulturou 
 

V r. 2018 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. 

 

26.3. -  zájezd do Divadla bez Zábradlí  

            Hra: KDES TO BYL(A) V NOCI? – cena vstupenky (zvýhodněná) 160,- Kč 

 Počet účastníků: 40 

            Příl. D33/2018 – pozvánka  

 

19.11. zájezd do divadla PALACE  

 Hra: RODINA JE ZÁKLAD STÁTU – cena vstupenky 250,- Kč 

 Příl: D65/2018 – pozvánka  
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Školství 

 
Mateřská škola Předboj,  příspěvková organizace – kapacita 56 dětí 

Adresa:  Hlavní č. 300 

Zřizovatel školy: Obec Předboj 

 

Personální obsazení MŠ v r. 2018: 

ředitelka a učitelka  Ing. Kateřina Beránková 

 

asistentka ředitelky  Michaela Langová       

účetní    Ivana Podracká (Stejskalová)   

 

učitelky   Lucie Hubálková 

    Bc. Lenka Kantnerová 

Bc. Ingrid Wintersteiner   

Šárka Šádková 

 

asistentky pedagoga  Lucie Cikánková 

    Dana Vrkočová  (do 23.8.2018) 

    Bc. Veronika Bařinová  

 

kuchařka   Martina Šochová 

školník   Petr Makal 

uklízečky a pomocnice Dana Maričáková 

    Iva Cibulková    

 

 

 

Schválený rozpočet MŠ Předboj na r. 2018 
 

Příjmy 

Celkem od zřizovatele   1,800.000,- Kč 

Předpokládané příjmy za školné v r. 2018    254.540,- Kč 

Celkem     2,054.540,- Kč 
 

Výdaje        

Celkem     2,044.040,- Kč 

 

Plnění rozpočtu r. 2018 

 
Příjmy 

Celkem od zřizovatele   1,949.714,- Kč 

Příjmy za školné        271.278,- Kč 

Celkem     2,220.992,- Kč 

 

Výdaje 

Celkem     1,952.323,- Kč 
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Příl. D26/2018 – Návrh rozpočtu na r. 2018  

        D27/2018 – Schválený rozpočet na r. 2018 

        D28/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020 

 

Provozní doba školky 
7 – 17 hod. 

 

Školné a stravné 
šk.r. 2017/2018 

školné   979,- Kč 

stravné  882,- Kč 

 

šk.r. 2018/2019 

školné   908,- Kč 

stravné  882,- Kč 

 

Strava do MŠ je dovážena ze školského zařízení ERTUS – školní jídelny, spol. s 

r.o. 

 

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  

 

V r. 2018 se MŠ Předboj stala školkou spolupracující s Mensou ČR. 

Titul „školka spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR mateřským školám, které se 

na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.  

 

 

Rodinné centrum Předboj při MŠ Předboj 
 

Nabídka aktivit v r. 2018: 

 Cvičení pro seniory    

 Keramika pro děti 

 Čarování s barvou pro děti 

 Kurz šití oděvů pro dospělé 

 Jóga pro děti  

 Jóga pro dospělé  

 Přespání dětí ve školce  

 Oslavy narozenin dětí  

 Aerobic pro děti 

 Klub deskových her pro děti 

 Školní psycholog 

Příl. D25/2018 – Nabídka aktivit Rodinného centra z ledna 2018 
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Rodinné centrum pořádalo v r. 2018 dvakrát bazárek dětského oblečení: 

17.3. jarně/letní bazárek – viz příl. D31/2018 

22.9. podzimně/zimní bazárek – viz příl. D61/2018 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kojetice  
(příspěvková organizace obce Kojetice) 

  

Součástí organizace je: 

 Základní škola s kapacitou 40 ţáků. ZŠ poskytuje základní vzdělání v prvním aţ 
pátém ročníku. 

 Mateřská škola má kapacitu 40 dětí. 

 

Ředitelka:  Mgr. Pavlína Komeštíková   

Byla začátkem roku odvolána a 23.4.2018 byl vyhlášen kokurs na 

nového ředitele/ředitelku školy a školky.  

Od 1.8.2018 byl pověřen řízením ZŠ a MŠ Kojetice Mgr. Jiří 
Šulc. 

    

Základní škola     
Ve školním roce 2017/2018 i 2018/2019 navštěvovalo školu v Kojeticích několik ţáků  

z Předboje. 

 

Mateřská škola 
Také mateřskou školu navštěvovalo několik dětí z Předboje.  

 

 

 

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

Škola v Líbeznicch je spádovou školou pro obec Předboj. 

Přijetí dětí z Předboje do školy v Líbeznicích zaručovala doposud: 

 

1. „Dohoda o spádovém obvodu ZŠ Líbeznice pro ročníky 1 – 9“ uzavřená 

v minulých letech v souladu se zákonem mezi obcemi Předboj a Líbeznice 

2. „Smlouva o spolupráci obcí“ uzavřená 9.10.2014 na dobu určitou do 

31.12.2030.  

 

K zajištění školní docházky dětí do školy v Líbeznicích byly v r. 2018 uzavřeny tyto 

smlouvy: 

 Nová „smlouva o spolupráci obcí“ na dobu určitou do 31.12.2040 

 Smlouva o vytvoření společného školského obvodu. Původní školský obvod, 
který tvořily obce Líbeznice, Měšice, Bašť, Nová Ves a Předboj byl rozšířen o 

obce Zlonín a Bořanovice. 

 Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí Pod Beckovem (DSO Pod 

Beckovem 
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Výstavba nové školní budovy 

 
Přestoţe kapacita školy byla v minulých letech navýšena postavením nového pavilonu 

školy (Rondel) a půdní vestavbou u původní školní  budovy, byla stávající kapacita 

školy vzhledem ke zvýšenému zájmu o umístění dětí do líbeznické školy, stále 

nedostatečná. Bylo rozhodnuto vyřešit tento problém výstavbou další nové budovy. 

Byla naplánována opět kruhová stavba na východní straně školního areálu směrem na 

Měšice. Zastavěná plocha přesáhne  4000 m2 a kapacita nové  školy je 600 ţáků ve 20 

učebnách. Je zde plánována také kuchyň a jídelna s výdejem aţ 1500 jídel denně. Na 

stavbu nového pavilonu byly získány dotace a počítá se se spoluúčastí jednotlivých 

obcí, které mají s líbeznickou školou uzavřenou „smlouvu o spádovosti“. K obcím, 

které uzavřely smlouvu o spádovosti jiţ v minulých letech a spolupodílely se finančně 

jiţ na výstavbě Rondelu a půdní vestavbě, (tj. Líbeznice, Měšice, Bašť,  Nová Ves a  

Předboj), přibyly v r. 2018 další obce, a to Bořanovice a Zlonín.  Nově zúčastněné obce 

uhradí kromě příspěvku na výstavbu nové budovy,  ještě „vstupní“ příspěvek jako 

kompenzaci finanční neúčasti na výstavbě Rondelu a půdní vestavby.  

Jak vyplynulo z informace podané na veřejném zasedání obce Předboj dne 4.6.2018, 

bude spoluúčast jednotlivých obcí vycházet z přepočtu na 1 ţáka a počet ţáků bude 

vţdy kaţdoročně přepočítán. Na Předboj v tuto dobu připadalo cca 4,6-5,5 mil. Kč. 

Úhrada má být rozloţena do 4 plateb k 1.9. příslušného školního roku, počínaje šk. 

rokem 2018/2019. 

Obec Předboj bude mít uzavřením nové smlouvy na dobu určitou do 31.12.2040 

zajištěnu povinnou školní docházku na dalších 22 let. 

 

31.7. byla slavnostně zahájena výstavba nové školy v Líbeznicích. Součástí 

 slavnostního zahájení výstavby bylo také vysazení lípy - stromu republiky. 

 

Líbeznický zpravodaj napsal o zahájení výstavby nové školy toto: 

„V úterý 31. července odstartovala stavba nové školy. Ve veřejné soutěţi v konkurenci 

celkem pěti nabídek uspěla společnost Metrostav, která by měla školu postavit za 

nejniţší částku, a to 228 milionů korun. Celkově si stavba včetně projektové přípravy a 

vybavení nábytkem  vyţádá 240 milionů korun. Jde o společný investiční projekt sedmi 

obcí, které nově tvoří spádový obvod líbeznické školy. Celkem 127 milionů korun 

přispěje státní rozpočet, 10 milionů korun se podařilo zajistit z rozpočtu Středočeského 

kraje. Stavbu si vynutil dramatický nárůst počtu dětí, které se do školy v posledních 

letech hlásí.“ 

Příl. D55/2018 – Líbeznický zpravodaj - zahájení stavby školy 

        V1/2018 – Výstřiţek z Práva o stavbě líbeznické nové školy 

 

Obec Předboj se podílí na nákladech spojených s nutným rozšiřováním kapacity školy. 

Doposud to byly tyto částky: 

 

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) 

 

Investiční příspěvek na rozšíření ZŠ a ZUŠ v r. 2018      377.001,29 Kč 
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Do školy dojíţdějí děti z Předboje autobusem: 

 Do školy v Kojeticích  je moţné vyuţít několik spojů linky 658 do/ze zastávky 

Kojetice, ţel.st. 

 Do Líbeznic jezdí děti linkou 368. Jeden ranní spoj z Předboje a dva polední 
spoje z Ládví zajíţdějí ke škole, zast. Líbeznice, škola. U ostatních spojů je 

nutné vyuţít zastávku Líbeznice II. 

 

 

Zdravotnictví 

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

 

Lékařka:                MUDr. Henrieta Mavrogeni 

Zdravotní sestra:   Simona Musilová   

                                                                                                                              

Ordinační hodiny: 

Po 13.00 - 18.00 hod 

Út   7.00 -   9.00 hod. 

St   7.00 - 12.30 hod. 

Čt 16.00 - 19.00 hod.    

Pá 12.00 - 15.00 hod.   

 

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

 

 
Ordinace praktické lékařky MUDr. Henriety Mavrogeni v ulici Baštěcké č. 315  
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Část občanů vyuţívá zdravotní středisko v Líbeznicích, kde ordinují tito 

lékaři: 
 

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Jana Posltová 

Ordinační hodiny: Po, Út, Čt, Pá  7.00 – 12.00 hod. , St 13.00 – 18.00 hod. 

 

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Jana Harnová   
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.  (13.00 – 14.00 hod. poradna) 

Út           12.00 – 15.00 hod. 

St  7.30 – 13.00 hod.  (10.30 – 13.00 hod. poradna) 

Čt  7.30 – 12.00 hod.  (10.00 – 12.00 hod. poradna) 

Pá  7.30 – 12.00 hod.  (10.00 – 12.00 hod. poradna) 

 

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, dentální hygiena 13.00 – 19.00 hod. 

Pá   neordinuje se 

 

Zubní lékař MUDr.  Artem Repa 

Ordinační hodiny: 

Po, Út, St    8.00 – 12.00    12.30 – 16,00 hod. 

Čt                8.00 – 12.00    12.30 – 18.00 hod.  

Pá                8.00 – 12.00    12.30 – 14.00 hod. 

 

Gynekologie GYNEMA s.r.o. - MUDr. Veronika Galambošová 

Ordinační hodiny: 

Po          12.00 – 18.30 hod. 

Út, Čt      7.00 – 14.30 hod. 

St             7.00 – 15.30 hod. 

Pá             neordinuje se  

 

Gynekologická ambulance – MUDr. Petr Toupalík (dojíţdí z Neratovic) 

Ordinační hodiny v Líbeznicích: 

Po     15.10 – 16.10 hod. 

St      15.10 – 16.10 hod. 

Pá      14.10 – 15.10 hod.   

 

Nejbližší  a nejvyužívanější  lékárny: 

Líbeznice, Ul. Martinova 142. 

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

Praha, především u metra Ládví a v Hypermarketu Globus v Čakovicích. 
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Nejbližší nemocnice: 

 Nemocnice Neratovice – nestátní zdrav. zařízení provozované soukromou 

společností ALMEDA, a.s., která patří ke skupině zdravotnických zařízení 

mateřské společnosti MEDITERRA s.r.o. 

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

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

nemocných) 

 Nemocnice Na Bulovce – zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

 

 

Doprava 
  

Dopravní obsluţnost zajišťovala v r. 2018 organizace ROPID (Regionální organizátor 

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

a.s., se sídlem v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. 

 

  

Změny jízdních řádů v r. 2018 

 

Linka PID 368 Praha, Ládví – Předboj 
 

3.1. Došlo k menším úpravám některých odjezdových časů, ale podstatnou změnou 

bylo zrušení přestupu v Líbeznicích téměř u všech spojů v pracovní dny, kromě 

večerních spojů. Přestupy zůstaly zachovány u všech víkendových spojů. 

Příl. D17/2018 – JŘ linky 368 (oba směry) 

 

30.6. Prázdninový jízdní řád 

 Příl. D50/2018 JŘ pro oba směry    

 

1.9. Poprázdninový jízdní řád 

 Příl. D58/2018 JŘ pro oba směry 

 

24.12. Prázdninový jízdní řád - vánoční  

 Platný do 2.1.2019  

  

 

 

Linka PID 658 Neratovice – Veliká Ves – Odolena Voda 
 

Nový JŘ platný od 9.12.2018 – všechny spoje zůstaly beze změny 

 

 

Ceny jízdenek v r. 2018: 

Ceny jízdenek z/do naší obce se v r. 2018 nezměnily, tzn. 

Plnohodnotná jízdenka Předboj – Ládví  46,- Kč  -  6 pásem max. 150 min. 
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Plnohodnotná jízdenka Předboj – Ládví  32,- Kč pouze pro dojezd k metru 

       4 pásma – 0, B, 1, 2  (neplatí pro pásmo P) 

Plnohodnotná jízdenka Předboj – Ládví s lítačkou  pro Prahu - 18,- Kč  (1. a 2. vnější  

       pásmo + pásmo B -  platnost 30 min.) 

 

Do obce je  moţno cestovat také všemi spoji těchto linek PID: 

348 Praha,Bulovka – Zálezlice,Kozárovice  

369 Praha,Ládví – Štětí,závod 

Obojí do/ze zastávky Předboj,Rozc. na silnici I/9  (bez přestupu na PID 368 v 

Líbeznicích).        

 

 

Za prokazatelné ztráty dopravce zaplatila obec v r. 2018 tyto částky: 

Linka 368 171.816,69 

Linka 658   74.743,20 

Celkem 246.559.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimní údržba komunikací 
 

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

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

 

Úklid sněhu z chodníků a posyp zajišťuje obec vlastní mechanizací. V roce 2018 byl 

zakoupen nový traktor zn. KIOTI, model CK2810 s přívěsem za cenu: 

 

Traktor     672.056,- Kč 

přívěs       109.771,- Kč 

Celkem     781.827,- Kč 
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Nový traktor zn. KIOTI, model CK2810 

 

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 
 

Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31.12.2018 

Zdroj webové stránky www.kurzy.cz. 

 

 Registrované  

podniky 

Podniky se  

zjištěnou 

aktivitou 

Celkem 289 173 

Fyzické osoby 236 137 

Fyzické osoby  

podnikající dle  

ţivnostenského zákona 

219 125 

Fyzické osoby  

podnikající dle jiného  

neţ ţivnostenského zákona 

7 5 

Zemědělští podnikatelé 1 1 

Právnické osoby 53 36 

Obchodní společnosti 43 32 

http://www.kurzy.cz/
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      Jitka Paděrová 

         kronikářka 

         24.9.2019 
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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.  83. 

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. 84. 

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

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

autor fotografie. Popis a č. fotografie jsou uvedeny také v albu vedle fotografie. 

4. CD/DVD – jsou označeny písmeny CD, pořadovým č. a rokem. Jejich seznam je 

uveden na str. 84. 

 

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 F283/2018 jsou zálohovány  na 

samostatných CD, které jsou téţ nedílnou součástí kroniky. 
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Seznam příloh ke kronice roku 2018 

 
Dokumenty: 
D1/2018 – Schválený rozpočet obce Předboj na r. 2018 

D2/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu obce Předboj na období 2019 - 2020  

D3/2018 – Závěrečný účet obce za r. 2018 z 13.5.2019 

D4/2018– Zápis z 23. zasedání ZO Předboj – 29.1.2018 

D5/2018 – Zápis z 24. zasedání ZO Předboj – 12.3.2018 

D6/2018 – Zápis z 25. zasedání ZO Předboj – 16.4.2018 

D7/2018 – Zápis z 26. zasedání ZO Předboj – 4.6.2018 

D8/2018 – Zápis z 27. zasedání ZO Předboj – 27.6.2018 

D9/2018 – Zápis z 28. Zasedání ZO Předboj – 27.8.2018 

D10/2018 – Volby do zastupitelstva obce – představení kandidátů 

D11/2018 – Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce 5.-6.10.2018 

D12/2018 – Zápis z 1. ustavujícího zasedání ZO Předboj – 31.10.2018 

D13/2018 – Zápis z 2.zasedání ZO Předboj – 14.11.2018 

D14/2018 – Zápis z 3. zasedání ZO Předboj – 10.12.2018 

D15/2018 – Oznámení VKM o cenách vodného na r. 2018 

D16/2018 – Poplatky pro rok 2018 

D17/2018 – Změna JŘ linky PID 368 z 3.1.2018 (oba směry) 

D18/2018 -  Sdělení Rodinného centra o konání Tříkrálové sbírky 13.1.2018 

D19/2018 – Sada hlasovacích lístků pro 1. kolo volby prezidenta 12. a 13.1.2018 

D20/2018 – Informace o konání tříkrálové sbírky pořádané Farní charitou Neratovice 

D21/2018 – Pozvánka do lednové středeční čajovny – 10.1.2018 

D22/2018 – Informace o příjezdu mobilní veterinární sluţby Vetbus 13.1.2018 

D23/2018 – Hlasovací lístky pro 2. kolo prezidentských voleb 26. a 27.1.2018 

D24/2018 – Pozvánka do únorové čajovny 14.2.2018 

D25/2018 – Nabídka aktivit Rodinného centra při MŠ Předboj od února 2018 

D26/2018 – Návrh rozpočtu MŠ Předboj na r. 2018 a plnění rozpočtu r. 2017 

D27/2018 – Schválený rozpočet MŠ Předboj na r. 2018 

D28/2018 – Střednědobý rozpočet MŠ Předboj na období 2019-2020 

D29/2018 – Pozvánka do březnové čajovny – 7.3.2018 

D30/2018 – Úmrtní oznámení – František Vávra  

D31/2018 – Plakátek na Bazárek dětského oblečení v MŠ Předboj – 17.3.2018 

D32/2018 – 11. Podvečerní setkání dětí – velikonoční – 23.3.2018 

D33/2018 – Pozvánka do divadla „Kdes to byl(a) v noci? – 26.3.2018 

D34/2018 – Pozvánka do dubnové čajovny – 4.4.2018 

D35/2018 – Pozvánka na promítání filmu pro seniory „Zahradnictví: Nápadník“ 23.4.18 

D36/2018 – Plakát na Krátký duatlon v Dlouhé ulici 5.5.2018 

D37/2018 – Plakát na Pálení čarodějnic 30.4.2018 

D38/2018 – Vzor pozvánky na vítání občánků 2.5.2018 

D39/2018 – Vzor pamětního listu – vítání občánků 2.5.2018 

D40/2018 – Pamětní arch – vítání občánků 2.5.2018 

D41/2018 – Pozvánka do květnové čajovny – 9.5.2018 

D42/2018 – Plakát na  DNY NAD PRAHOU v Bašti 26.5.2018 

D43/2018 – Plakát na Závod horských kol (MAS nad Prahou) – 27.5.2018 

D44/2018 – Plakát na Dětský den na hřišti 2.6.2018 

D45/2018 – Dětský den–přehled splněných disciplín a diplom za jejich splnění 2.6.2018 
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D46/2018 – Plakát na I. ročník branného závodu o pohár Mladého stráţníka – 3.6.2018 

D47/2018 – Pozvánka do červnové čajovny – 6.6.2018 

D48/2018 – Pozvánka na otevření relaxační zóny na Západní Stráni – 16.6.2018 

D49/2018 – Plánek lokality „U Remízu“ s označením názvů 6 nových ulic 

D50/2018 – Prázdninový jízdní řád PID 368 (oba směry)  platný od 30.6.2018 

D51/2018 – Osvědčení o úspoře emisí v r. 2017 – 28.5.2018 

D52/2018 – Nařízení Rady města Brandýs n/L-Stará Boleslav z 2.8.2018 (sucho) 

D53/2018 – Závěrečný účet DSO „Region povodí Mratínského potoka za r. 2017 

D54/2018 – Zápis č. 1/2018 ze shromáţdění starostů Svazku obcí Region povodí  

         Mratínského potoka – 21.6.2018 

D55/2018 – Líbeznický zpravodaj z července 2018 – o stavbě nové školy 

D56/2018 – Změny ve vydávání občanských průkazů – 1.7.2018 

D57/2018 – Plakát na oslavu 750. výročí obce  - 1.9.2018  

D58/2018 – Změna JŘ linky 368 z 1.9.2018 

D59/2018 – Pozvánka do zářijové čajovny – 5.9.2018 

D60/2018 – Pozvánka na 4. Předbojské štrúdlování – 10.10.2018 

D61/2018 – Plakátek na „Bazárek dětského oblečení“ – 22.9.2018 

D62/2018 – Plakátek na „Předboj Cup“ – rybářský kaprařský závod – 21.-23.9.2018 

D63/2018 – Oznámení o termínu kontroly spalinových cest – 26.9 – 3.10.2018 

D64/2018 – Krátký duatlon v Dlouhé ulici – plakátek – 13.10.2018 

D65/2018 – Plakát na zájezd do divadla „Rodina je základ státu“ – 19.11.2018 

D66/2018 – Úmrtní oznámení – Margareta Kršmaru 

D67/2018 – Pozvánka do listopadové čajovny – 7.11.2018 

D68/2018 – Pozvánka do kina pro seniory „Věčně  tvá nevěrná“ – 21.11.2018 

D69/2018 – Plakát na zábavu Rybářského spolku Předboj ve Zloníně 1.12.2018 

D70/2018 – Pozvánka na 10. podvečerní „vánoční“ setkání dětí – 7.12.2018 

D71/2018 – Plakát na „Vánoční  jarmark“- 8.12.2018 

D72/2018 – Pozvánka do prosincové čajovny – 19.12.2018 

D73/2018 – Pozvánka na předsilvestrovský večerní pochod obcí – 30.12.2018  

D74/2018 – Plánek trasy předsilvestrovského večerního pochodu – 30.12.2018 

D75/2018 – Předbojské zprávy – nezávislý občasník z prosince 2018 – č.1/2018 

 

 

Výstřiţky: 
V1/2018 – Právo 31.7.2018 – stavba nové školy v Líbeznicích 

 

CD/DVD 
CD1/2018 – Text kroniky ve formátu PDF 

CD2/2018 – Fotografie F1 aţ F283/2018 (fotografie, které jsou v tištěné podobě 

                     uloţeny téţ v samostatném albu) 

CD3/2018 – (DVD)  Různé fotografie obce z r. 2018 

CD4/2018 – (DVD)  Různé akce  
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