PŘEDBOJSKÉ ZPRÁVY
ŘÍJEN 2021
Vážení spoluobčané,
po nelehké době, kterou
máme všichni spojenou
s nejrůznějšími omezeními
v důsledku výskytu nové
nemoci – Covidu-19, Vás
chceme opět informovat o
dění v obci formou tištěného
zpravodaje a přiblížit Vám
některé projekty, které už
pro Vás realizujeme nebo je
k realizaci připravujeme.
Zajímají nás ale i Vaše
názory, podněty, náměty na
projekty, o nichž zatím
nevíme. Jsme otevřeni
diskusi, neváhejte se na nás
obracet
nejen
na
zasedáních zastupitelstva,
ale klidně i prostřednictvím
mailu nebo telefonicky.
Pavla Příšovská, starostka
Pavla Příšovská
starostka
tel. 725 021 870
starosta@predboj.cz
Radek Soběslavský
místostarosta
tel. 774 991 669
sob@predboj.cz
Michaela Langová
administrativa
tel. 315 682 901, 774 943
331
podatelna@predboj.cz

NEZÁVISLÝ OBČASNÍK

ZDARMA

Obnova parku
V předchozích letech byl zpracován projekt pro revitalizaci parku v
centru obce, který byl připravován se záměrem spolufinancování
prostřednictvím některého z možných dotačních titulů. Až v
loňském roce jsme byli úspěšní a obdrželi kýžené rozhodnutí o
poskytnutí dotace.

Obrázek 1: Situace obnovy parku

V průběhu realizace byly pokáceny
chorobami napadené stromy a
odstraněny přerostlé keře. Dále byly
provedeny terénní úpravy, vystavěny
opěrné zídky a chodníčky. Vysazeno
pak bylo 666 keřů a jiných rostlin,
čekáme na dodávku 22 stromů, které
až v tomto období na přelomu října a
listopadu budou vyrývány ze země.
Celý park je protkán cestičkami,
které propojují i zvoničku, křížek a
památník.
K
cestičkám
jsou
doplněny lavičky, tím tak vznikla
pěkná místa k odpočinku a relaxaci
při procházkách obcí.
S obnovou parku souvisí samostatný
projekt opravy zvoničky a křížku,
sakrálních památek, který je již
dokončen.
V depozitu
máme
prozatím uskladněn zvon. Ten
bychom rádi instalovali v rámci
slavnostního otevření, které prozatím
odkládáme na příhodnější období.

Na oba projekty je poskytována
dotace Ministerstva pro místní rozvoj.
Původně vysoutěžená cena pro
realizaci revitalizace parku byla
1 940 190 Kč, kde se nám náklady
v důsledku
stavebních
úprav
spojených
zejména
s doplněním
zasakovacích košů a vybudováním
vpustí
pro
odvodnění
vody
z komunikace Hlavní zvýšily na
2 422 389 Kč. Na tuto akci byla
přiznána
spoluúčast
financování
formou dotace ve výši 1 358 133 Kč.
Pro akci obnovy zvoničky a křížku
činila vysoutěžená cena 334 678 Kč a
z toho byla přiznaná dotace ve výši
227 554 Kč.
Jsme rádi, že se nám podařilo oba
projekty realizačně propojit.
Pavla Příšovská, starostka

Vítání občánků
Jednou z akcí, které jsme museli doposud oželet, je uvítání občánků do života obce Předboj. Poslední slavnostní
vítání se uskutečnilo 4. 11. 2019. Od té doby se nám narodilo či přistěhovalo spousta dětiček, tak bychom rádi
zase v tradici vítání občánků pokračovali.
V současnosti připravujeme vítání občánků opět v listopadu. Protože časová proluka byla dlouhá, budeme
vítat i dětičky o málo větší, než bylo dosud zvykem. Také je možné, že z důvodu omezené kapacity prostoru,
budeme toto setkání v nejbližší době pro ty úplně maličké opakovat.
Ti rodiče s dětmi narozenými ve druhé polovině roku 2019 a dále, kteří mají zájem, aby jejich děti byly
tímto slavnostním obřadem do obce přivítány, nechť kontaktují náš obecní úřad.
Budeme se těšit na setkání s Vámi.
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Akce 2021
Dětský den – Zábavné odpoledne
Tento rok jsme se těšili, že již budeme moci pořádat
jako každoročně v červnu dětský den a tím konečně
zahájíme předbojské akce 2021.

k zakousnutí. Chtěli jsme, aby se děti po dlouhém
sezení u počítače trochu rozhýbaly a hlavně aby se
sešly s kamarády.

V červnu to ještě nebylo možné, tak jsme posunuli
termín na začátek září s názvem „Zábavné odpoledne“
a objednali jsme skákací hrad, velké bungee
trampolíny, horolezeckou stěnu a nafukovací
skluzavku. K tomu pochopitelně něco dobrého

Bohužel díky situaci spojené s omezeními
v důsledku covidu a přísnými nařízeními vlády nám
nebylo opět umožněno v našich podmínkách zábavné
odpoledne uspořádat. Zbývá nám doufat, že další
plánované akce se konečně uskuteční.

DUATLON
Naštěstí jsme v polovině června stihli oblíbený Duatlon pro děti, který každoročně pořádáme na jaře a na
podzim. Tentokrát se opět zúčastnilo skoro 50 dětí, které soutěžily v 8 kategoriích. Největší zastoupení bylo
v kategorii odrážedel, kde se zúčastnilo 12 dětiček na všem, co nemělo šlapky.
Na konci závodu pro děti se snažíme rozhýbat i jejich rodiče a jsme moc rádi, že se vždy zapojí a závod
dokončí všichni až do konce. Aby ne, když jde o zlatý pohár.
Děti vyhrávají medaile a dárečky. Počasí bylo jako vždy na této akci slunečné a atmosféra báječná.

Další duatlon chystáme na 17.10. a startujeme v 9.30 hod. Zároveň Vás tímto srdečně zveme.

Obrázek 2: Vítězové Duatlonu v červnu 2021

DIVADLO
Divadlo patří také mezi oblíbené akce našich občanů,
zejména seniorů. I divadlo bylo plánované již na rok 2020
a i to se nám podařilo obnovit. Lístky na listopadové
představení máme již k prodeji na obecním úřadě.
Tentokrát nás čeká velmi úspěšná komedie Terasa, kde
se můžete těšit na úžasné obsazení, jako je např. Kateřina
Brožová, Rudolf Hrušínský, Jana Švandová a další.

PEDIKÚRA
Paní pedikérka obnovila své služby pro naše
občany a dochází na obecní úřad vždy jednou
za měsíc. Tato služba je velmi žádaná, a proto
je třeba objednat se dopředu, a to telefonicky
přímo na obecním úřadě.
Michaela Langová, administrativa
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Předboj bude mít také radary
Rádi bychom Vás informovali, že v Předboji se blížíme do finiše s projektem instalace radarů, resp.
dopravně bezpečnostního systému ukazatelů okamžité rychlosti vozidel s kamerovým dohledem,
jak je toto zařízení správně označováno.
V obci budou instalovány celkem 4 ks
těchto ukazatelů. Jako nejdůležitější
umístění se nám jeví centrum obce ulice Hlavní, kde se nachází autobusová
zastávka, mateřská školka, obecní úřad
a v neposlední řadě obchod. Vše
koncentrováno do jedné nevelké oblasti
se
zvýšeným
pohybem
lidí
a komplikovaným parkováním. Další
ukazatele jsou umístěny cíleně při
příjezdech do obce tak, aby řidiči byli
upozorněni na rychlost a včas mohli
tuto jízdě v obci přizpůsobit. Jedná se o
příjezdy do obce ulicemi Hlavní ve
směru ke kapličce, Kojetické a
Velkoveské. Dva ukazatele, kde to
umístění dovoluje, budou mít pro

napájení k dispozici elektrickou energií z
lamp veřejného osvětlení a dva ukazatele
budou mít pro napájení vlastní solární
panel. Tento projekt bude obec stát
862 831 Kč a instalace dle smluvního
vztahu bude realizována do 90 dnů.
Ukazatele budou monitorovat dopravu a
poskytovat
komplexní
dopravně
bezpečnostní
data,
která
budou
propojena se systémem Obecní policie
v Líbeznicích a ukládána k dalšímu
využití, zejména s ohledem na dopravní
přestupky a prevenci kriminality.
Pavla Příšovská, starostka

Obecní policie: Zaměřeno na rychlost
Poměrně často se obecně ve veřejném prostoru
setkáváme s odporem k tomu, že má obecní policie
povolení měřit rychlost. Občas se s tímto názorem
setkávám i v Předboji. Přestože naši strážníci nikoho
nešikanují a třeba radar nemají nastavený na 50 km/h.
Možná by jednou z příčin tohoto stavu, tedy alespoň
v naší obci, mohl být fakt, že ze tří řidičů, kteří v září
zaplatili pokutu, byli dva předbojští (naměřené rychlosti:
67,72 a 77 km/h). Máme pak tendenci bagatelizovat
svoje vlastní hříchy a poukazovat na jiné, na které by se
podle našeho názoru měla policie zaměřit, protože ty
jiné považujeme za zásadnější.
Podobně je to s parkováním na všech možných i
nemožných
místech,
případně
s odstavením
nepojízdných vozidel nebo se zábory na veřejných
prostranstvích bez ohlášení a pochopitelně i zaplacení
poplatku. V ulici Na Vršku takhle stojí červený
Volkswagen. Majitelka byla nalezena a vyzvána

k odstranění. Snad to stihne ve 2-měsíční lhůtě (ano, tu
je třeba poskytnout).
No, a pejsci. Proč se policie nezaměří na opravdové
problémy? Možná největší problém je, že každý
považuje za opravdový problém jiný problém. Takže
psy budeme i nadále sledovat a chytat a vracet, ať
s domluvou, nebo pokutou. V září eviduje policie jeden
takový případ, pes nebyl recidivista, takže stačila (snad)
domluva.
Pozornému občanovi neunikl pohyb podezřelého
cyklisty po obci, kterého strážníci zastavili na Hlavní.
Hledal prý kamaráda, ale nebyl schopen sdělit, kde
kamarád bydlí, a kupodivu ani jeho jméno. Lustrací
ovšem prošel, hledanou osobou nebyl. Příště to tak být
ale nemusí, takže zůstaňme všímaví.

Radek Soběslavský, místostarosta

Stromy pro Předboj
Tak jak se nám postupně dostavují a zabydlují
nové lokality rodinných domů, nabízejí se další
prostory na výsadbu zeleně. Proto jsme využili i
nabízeného projektu z Národního programu
životního prostředí „Sázíme budoucnost“ a opět
ve spolupráci s MAS Nad Prahou o.p.s. chceme
výsadbu realizovat.
V tomto případě se jedná o dva projekty, jeden pro
těchto projektů. Výše dotace na stromy a materiál
extravilán a druhý pro intravilán obce, pro oba jsou
související s výsadbou je 250 tis. Kč, ostatní náklady si
shodné podmínky, jedná se zejména o sázení
musí dofinancovat obec.
komunitního charakteru se snahou o zapojení občanů do
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Prvním projektem je výsadba v lokalitě Západní Stráně,
konkrétně bude vysazeno 51 listnatých stromů různé
druhové skladby, která bude bezprostředně navazovat
na sportovně relaxační prostor Západní Stráně. Zde je
garantem akce Obec Předboj.
Druhým projektem je výsadba stromů v nejnovější, ale
zároveň aktuálně dokončované lokalitě U Remízu.
S ohledem na dispozici dobudovávaných komunikací
budou osazovány zálivy, které mají sloužit ke zpomalení
průjezdu těmito ulicemi, resp. celou lokalitou.
Samozřejmě budeme zohledňovat stávající stav, kdy
některé tyto zálivy již majiteli přiléhajících nemovitostí
osázeny jsou. Pro tuto výsadbu byl arboristou

doporučen jako vhodný strom jeřáb. Zde jsme se
dohodli s naší mateřskou školou, že bude garantem
akce, neboť jistě dětičky z této lokality naši školku již
navštěvují nebo výhledově budou.
Výsadba by měla být realizována již letos na přelomu
října a listopadu, kdy opět musíme počkat na dodávku
stromů. O přesném termínu Vás budeme informovat a
už teď se těšíme na setkání se všemi, kteří budou mít
čas a chuť se této „celoobecní“ akce účastnit.
Pavla Příšovská, starostka

I v Předboji přibývají děti
S ohledem na nastavení územního plánu a současné realizace výstavby rodinných domů nám
přibývá v naší obci stále více dětí. Doposud nám postačovaly v naší školce 2 třídy pro předškolní
děti, a nyní se dle demografické prognózy ukazuje, že bez další třídy se obec neobejde.

Obrázek 3: Situace výsadby stromů

Obrázek 4: Dostavba třetí třídy mateřské školy

V roce 2019 byla připravena projektová dokumentace
pro stavební povolení, ke které byl v březnu loňského
roku vydán souhlas se stavebním záměrem a následně
v květnu stavební povolení. Současně byla podána
žádost o podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu prostřednictvím výzvy MAS Nad
Prahou pro celkovou částku výdajů ve výši bezmála 9
mil. Kč.
Pak nám s ohledem na výši investice nezbývalo nic
jiného než čekat, až náš projekt po všech stránkách
nadřízené orgány přezkoumají a o případném poskytnutí
či neposkytnutí dotace nás informují. Až v polovině
února jsme očekávané Rozhodnutí o poskytnutí
obdrželi. Tento program stanovuje 95% finanční
spoluúčast fondu IROP.

Dále
jsme
pokračovali
s dalšími
navazujícími
organizačními a administrativními úkony, bylo vyhlášeno
výběrové řízení, do kterého se přihlásil pouze jeden
účastník. S tímto byla uzavřena na konci června smlouva
o dílo. Předpokládaná doba pro dokončení realizace
byla 4 měsíce, avšak s ohledem na současnou situaci na
stavebním trhu s nedostatkem materiálů a dodacími
lhůtami výrobků jsme neradi museli přistoupit na
prodloužení termínu zhotovení o 2 měsíce.
V současnosti již máme vysoutěžené i vnitřní vybavení
školky za 373 880 Kč a čekáme na dokončení stavby,
abychom mohli další třídu otevřít.
Pavla Příšovská, starostka
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Rodinné centrum Předboj
při MŠ Předboj bylo založeno v březnu 2017.
Kým bylo centrum založeno?
Partou nadšenců z řad zaměstnanců školky a rodičů dětí, kteří byli rádi, když
se v naší obci něco smysluplného dělo a rádi se potkávali.

Proč bylo centrum založeno?
Ozývalo se stále více rodičů dětí, které už ze školky odešly, a lidí z naší obce,
kteří se chtěli některých „školkových“ akcí také účastnit.
Od září 2017 bylo tedy
nabídnuto,
pod
hlavičkou
Rodinného centra Předboj, celé
obci to, co pořádáme pro děti ze
školky a jejich rodiče. Hlavní
myšlenkou, která zůstává dodnes,
bylo, abychom se všichni potkávali.
Prostory školky, které jsou prázdné
každý den v podvečer a o
víkendech, je možné k tomuto
účelu, za určitých podmínek, využít.
V začátku činnosti se nabídka v
Rodinném centru odvíjela od akcí
pořádaných školkou se současným
zjišťováním zájmu, od rodičů školky
a lidí z obce, o další náplň centra.
Postupně byly v průběhu času
nabídnuty
v centru
například
zájmové kroužky všem dětem
v obci, což se osvědčilo, a některé
děti mohly ve svých oblíbených
kroužcích pokračovat i po odchodu
na základní školu. Jednalo se o
zájmové kroužky Angličtina, Jóga,

Čarování
s barvou,
Andělky,
Aerobic,
Keramika,
Flétna,
Přírodovědecký kroužek,
Klub
deskových her.
Pamatováno bylo i na rodiče,
kterým centrum nabízelo například
jógu, angličtinu, bazárek dětských
oděvů, keramiku s dětmi, pomoc
psychologa, sobotní hlídání dětí
nebo sobotní přespání dětí ve
školce s programem, ale i oblíbené
víkendové oslavy narozenin dětí
s animátorem. Poslední dva roky
byly úspěšně realizovány i letní
příměstské tábory.
Centrum rovněž
na naše seniory,
nabídnuto kondiční
možnost objednat
oběd.

nezapomínalo
kterým bylo
cvičení nebo
si ve školce

Pochopitelně i do naší činnosti
poslední rok a půl zasáhla neblaze
pandemie koronaviru a, protože

centrum pracuje ve školském
zařízení, musela být jeho činnost
omezena
jen
na
minimum
povolených aktivit, což byly
především příměstské tábory, ale
už teď se těšíme, že se zase
začneme potkávat.
Věříme, že v letošním roce se
opět
sejdeme
v oblíbeném
Martinském
lampiónovém
průvodu,
nebo
společně
znovu rozsvítíme stromeček na
Vánočním jarmarku, který byl
pravidelně pořádán ve spolupráci
s Obcí Předboj. Těsně před
dočasným omezením činnosti
centra byl plánován Velikonoční
jarmark, na který se také budeme
velmi těšit.
Jednotlivé akce budou, v případě
konání, publikovány a aktualizovány na
www.rcpredboj.cz.
Kateřina Beránková, ředitelka MŠ

Dotace pro knihovnu
Obec Předboj se v roce 2020
přihlásila do dotačního programu
Ministerstva kultury pro knihovny
„Veřejné
informační
služby
knihoven – podprogram informační
centra veřejných knihoven (VISK
3). Účelem dotace bylo získání
nového knihovního systému a
zlepšení technického vybavení
knihovny.
Náš
projekt
byl
nazván
„Přechod z knihovního systému
Clavius na systém Tritius a
doplnění technického vybavení
knihovny“. Od r. 2009 používala
knihovna k evidenci knih a

výpůjček knihovní systém Clavius,
který v posledních letech je
nahrazován novým systémem
Tritius. Pro uživatele knihovny a
veřejnost tento webový katalog
zpřístupňuje data knihovny. Je
dobře použitelný i na mobilních
telefonech a využije jej proto i
mladší generace.
Čtenáři získávají lepší přehled
nejen o svých výpůjčkách, ale též
o celém knihovním fondu naší
knihovny. Kromě Tritia je nyní
knihovna
vybavena
novým
notebookem zn. ACER Aspire 3,
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dataprojektorem Optoma HD 144
X a projekčním plátnem Aveli.
Bohužel v době covidu se tolik
akcí nekoná. Doufám, že vše
budeme moci využívat na akcích
knihovny nejen pro dospělé, které
pořádáme každý měsíc, ale i pro
děti z mateřské školy a pro školáky
(pokud to situace dovolí). Celkové
náklady 50 tisíc korun jsou
částečně hrazeny z dotace, a to ve
výši 35 tisíc korun.
Jana Šandarová, knihovnice

Obecní knihovna v době „covidové“
Tak jako mnoho dalších oblastí i
činnost naší knihovny byla v době
covidu již od dubna 2020 dost
omezena. Již několik let pořádá
knihovna každý měsíc „čajovnu“,
kam zveme na besedu ať už lékaře,
fyzioterapeutku, spisovatelku nebo
někoho, kde nám může sdělit něco
zajímavého. Loni jsme stihli pouze
čajovnu lednovou, v únoru nás
navštívila
spisovatelka
Danka
Šárková, aby nás seznámila se
svými novými knihami a podělila se
o své zážitky z cestování po Thajsku,
Laosu, Malajsii a Kambodži. Její
autorské čtení i video z cest mělo
úspěch. Poslední březnová (dnes jí
říkáme „předcovidová“) byla ve
znamení svátku žen a také jsme si
uspořádali malou tombolu z
darovaných věcí od návštěvníků
knihovny.
Ostatní akce – návštěvy dětí z
MŠ v knihovně, vyhlášení nejlepších
dětských čtenářů a další čajovny –
byly zrušeny. Ani již tradiční

předvelikonoční
„tvořivá“
se
nekonala.
Přesto
pracovnice
obecního
úřadu
ozdobily
velikonoční břízku před úřadem, jak
velí tradice.
Knihovna byla od 18. 3. do 20.5.
2020 uzavřena, všechny akce
zrušeny. Po červnovém rozvolnění
se knížky půjčovaly, ale procházely
tzv. karanténou. V září jsme stihli s
ohledem na situaci jednu čajovnu a
pak už žádné akce až do letošního
června nebyly. Půjčování knížek bylo
také těžké. Většinou se ale po
předchozí objednávce mohly přes
výdejní okénko půjčit.
To nejhorší už je snad za námi a
můžeme pokračovat dál. V červnu
byla opět čajovna, na které nás paní
starostka informovala o dění v naší
obci. Beseda byla pro nás zajímavá.
Také jsme odměnili nejlepší dospělé
čtenáře. V červencové čajovně jsme
už mohli vyzkoušet nové technické
vybavení knihovny, získané pomocí
dotace Ministerstva kultury. Už loni

jsme plánovali výlet lodí do
Litoměřic. Uskutečnil se až letos v
srpnu. Jeli jsme vlakem do Ústí nad
Labem a odtud lodí do Litoměřic a
zpět. O zážitky z cesty, fotografie z
plavby Portou Bohemicou jsme se
pak podělili z ostatními účastníky
zářijové čajovny.
Do konce roku bychom se měli setkat
ještě ve středu 13.10., v pondělí 1.11. a
znovu ve středu 1.12.2021.
Pokud vše bude v
pořádku,
čeká
nás beseda o
životě v Řecku,
setkání
se
spisovatelkou
Dankou
Šárkovou a tzv.
„tvořivá čajovna“,
kde bychom vyráběli vánoční
dekorace. Také děti z mateřské
školy by po dvou letech zase mohly
navštívit knihovnu v průběhu
adventu.

Věřím, že i čtenáři najdou znovu cestu do knihovny, aby se seznámili s našimi novinkami. Nejenže nakupujeme
knižní novinky, ale již nyní jsou k dispozici 3 nové soubory z Regionální knihovny v Mladé Boleslavi a 3 z Husovy
knihovny v Říčanech. Na rozhraní října a listopadu znovu pojedeme do Husovy knihovny pro další výměnné soubory.
Které nové knihy jsou v knihovně, už dnes vidí čtenáři v ON-LINE katalogu na stránkách obce.
Těším se na všechny stálé, ale hlavně na nové čtenáře.

Jana Šandarová, knihovnice

Kronikářské okénko
V předbojském
centrálním
parku se nachází zvonička,
postavená zřejmě v druhé polovině
18. století na základě ohňového
patentu Marie Terezie z r. 1751,
který nařizoval obcím mj. stavět
zvoničky a zajistit noční službu
„vartýře“, který by v případě
požáru „bil zvonem na poplach“.
Mnohé stavby byly v té době
dřevěné s doškovými střechami a
nebezpečí požáru bylo velké.
O tom, že časté požáry
sužovaly obyvatelstvo obce i o sto
roků později svědčí zápis v jedné
ze starých Hofmannových kronik:

„Roku 1851 bylo mnoho ohňů,
stéhož přišlo od okresních úřadů
přísný nařízení by každá obec měla
dobře zařízený nářadí k ohni totiž
předně:
Za 1. čtyři obce by měly
dohromady jednu velkou stříkačku.
Za 2. každá obec jednu ruční
stříkačku. Za 3. dva neb tři háky. Za
4. jednu neb dvě voznice. Za 5. dva
neb tři obecní žebříky. Za 6.
nejméně 6 košíků obecních. Za 7.
by každé číslo se vykázalo že má
konev, jeden žebřík a jednu
lucernu. V Předbojích se vykázalo
že má pan baroun (Matyáš

Friedrich von Riese Stahlburg)
v Břežanech
velkou
stříkačku
s kterou chce posloužit i pro
Předboje. V obci se zřídila 1
stříkačka, 1 voznice, 2 háky, 2 velký
žebříky a 6 košíků.“
V roce 1900 byl v Předboji
založen hasičský sbor a koupena
stříkačka a náčiní za K. 2600.
V roce 1901 byla vystavěna
kůlna na stříkačku za K. 858,88 h.

Jitka Paděrová, kronikářka
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