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Příjemné
Vánoce 2014
Vážení a milí občané,
každoročně na tomto místě přeji všem lidem dobré vůle především
mnoho štěstí, zdraví a krásné prožití svátků. Dnes bych ráda přidala i
poděkování za projevenou důvěru a sympatie při volbách. Jen díky jim
jsem, po dlouhém přemítání, setrvala ve své funkci. Chtěla bych vás
ujistit, že se spolu se všemi zvolenými členy zastupitelstva budeme
snažit o to, abychom naši obec dále zvelebovali.
Přeji vám krásné a ničím nerušené sváteční dny a těším se na
setkání při příležitosti Štědrého dne pro zvířátka nebo o Silvestrovském
odpoledni.

ŠTĚDROVEČERNÍ VĚŠTĚNÍ A SILVESTROVSKÝ ÚKLID
Kdysi si lidé na Štědrý večer rádi věštili budoucnost. Takovou nejobvyklejší
pomůckou k tomu bylo rozkrojené jablko. A i když se asi každý tak trochu bál, přeci
jen to znovu a znovu pokoušel.
Když se po rozkrojení jablíčka objevila hvězdička, znamenalo to štěstí, objevilli se ale kříž, byla to smrt nebo vážná nemoc.
Podobně se věštilo i z vlašských ořechů – pokud byl po rozlousknutí vnitřek
ořechu shnilý a černý, předpovídalo to smutek. Pokud byl ořech krásný a zdravý,
mohli se všichni radovat.
S ořechy se pak ještě dalo „čarovat“ dál. Skořápky se pouštěly po hladině vody
v lavórku s malou rozsvícenou svíčkou. Každý člen rodiny měl svou. Když se od sebe
odpoutaly, mělo to značit rozchod, nebo odchod dětí do světa. Když se skořápky
držely u sebe, značilo to, že rodina po celý další rok vydrží spolu.
Další zvyk byl házení botou. Tento zvyk provozovaly zejména mladé nezadané
ženy, které tak chtěly zjistit, zda ještě pobudou doma, nebo se vdají a odejdou. Když
hodily botu za svá záda a ona dopadla špičkou od nich, věřily, že se do roka vdají.
Když bota dopadla špičkou k nim, měly následující rok zůstat doma svobodné…
Z mého dětství si pamatuji, že mi maminka říkávala, že na Silvestra vyprané
prádlo nesmím nechat viset na šňůře. Že bych ho měla sundat, vyžehlit a uklidit.
Zřejmě to souviselo s oním okřídleným „jak na nový rok, tak po celý rok“.
A ještě jedna z pověr: neservírujte na Nový rok drůbež, aby vám neuletělo
štěstí. Naopak by na stole neměla chybět čočka, která prý znamená blahobyt.
Nejdůležitější ale asi bude, když se na sebe nebudeme mračit a budeme se
k sobě chovat mile a přátelsky. Pokud se totiž cítíme šťastní, pak tento krásný pocit
přeneseme i na druhé. A toho určitě není nikdy dost.

VOLBY V ČÍSLECH
Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly v Přehvozdí volby do zastupitelstva
obce. Zúčastnilo se jich 125 oprávněných voličů, kteří podle platné metodiky měli
k dispozici celkem 688 hlasů.
Bylo zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo, zde je seznam zastupitelů v pořadí
podle počtu obdržených hlasů: Milada Andrlíková (16,42 %), Jan Zajíček (14,38 %),
Václav Bažant (13,95), Martin Červený (11,91 %), Kamil Šebek (10,75 %), Petr
Mejstřík (10,02 %) a Petra Doležalová Škopková (9,44 %).
Zastupitelé se na ustavující schůzi usnesli, že starostkou obce bude v tomto
volebním období paní Milada Andrlíková, funkce místostarostů budou vykonávat
pánové Jan Zajíček a Petr Mejstřík.
(Údaje o výsledcích voleb byly převzaty z oficiálního portálu www.volby.cz,
který provozuje Český statistický úřad)

KAM SE UBÍRAT PO VOLBÁCH?
Po zevrubných a dlouhých debatách, jakým směrem by se naše obec měla
vydat, se nakonec zastupitelé shodli na tom, že druhým nejdůležitějším počinem
hned po přivaděči pitné vody je ekologická likvidace vod odpadních.
A tak se v příštích čtyřech letech stavba čističky stane největším úkolem, ale i
finanční zátěží obce. Je nutné ale říci, že jako nemalý základ pro tuto velikou akci
poslouží peníze, které zbyly na obecním účtu po prodeji obecních pozemků a
nemovitostí.
Rozpočet obce bude tedy sice schodkový – cca o dva a půl milionu korun,
nicméně to v praxi neznamená insolvenci. Jen musíme, jako obec, každý rok
z dalších rozpočtů pokaždé ušetřit alespoň půl milionu. Což je prý reálné.

VÍTE, KOLIK STÁL VODOVODNÍ PŘIVADĚČ?
Že se dají dělat velké věci bez zadlužení, nám ukázali
zastupitelé obce v minulém funkčním období. Tehdy nastala krizová
situace s pitnou vodou, která se dotýkala zejména lidí, kteří bydlí ve
zdejších bytovkách. Nicméně napojeni na obecní vodovodní řad
jsou i někteří občané, kteří bydlí v rodinných domech. Tehdejší
strážce obecních financí - Martin Červený, uvažoval zcela pragmaticky. Po pečlivém
zvážení všech pro i proti nakonec obec prodala několik parcel, čímž získala potřebný
kapitál.
Jako první na řadě byl pak výběr a vypracování projektu, dále proběhlo
stavební řízení, potom přišlo další výběrové řízení na zhotovitele, a když proběhla
všechna jednání pozitivně, mohlo se konečně začít budovat…

A podařilo se! Letos na podzim byl vodovodní přivaděč zkolaudován a ti, kteří
jsou na něj již připojeni, mají dnes kvalitní a nezávadnou vodu doma. Zatímco my,
kteří máme sice svůj vrt, ale v něm tak špatnou vodu, že se nedá bez celkem velkých
úprav používat ani na mytí, se budeme muset chtě-nechtě připojit také. Ale ti, kteří
přijdou po nás a budou zde chtít bydlet, se již mohou bez problémů na obecní
vodovod připojit. A to je důležité.
A kolik že tedy celý projekt obec stál? K prosinci 2014 bylo zaplaceno za
všechny práce spojené s přivaděčem 3 698 000 Kč. Zbytek, který činí 184 900 Kč
bude firmě, která projekt realizovala, doplacen až po uběhnutí 60 měsíců záruční
doby. Prostě dobrá práce.

BUDETE SE PŘIPOJOVAT NA VODOVOD?
Co všechno je nutné obstarat, než se budete moci připojit
k obecnímu vodovodu? Získat podrobné informace můžete na
našich obecních webových stránkách. Podrobné informace si
také najdete na www.1scv.cz, kde jsou jednotlivé kroky popsány.
Navíc tam je např. i tel. číslo, kam volat v případě havárie, atp.
V kostce jsou to tyto věci:
1) Musíte mít zhotovený projekt přípojky od autorizovaného projektanta
2) Souhlas 1.SčV, Provoz Český Brod – zde to vyřizuje p. Václav Hovorka
tel.: 321 622 227, e-mail: vhovorka@1scv.cz
3) Souhlas obce (k získání souhlasu obce je nutno předložit, jak je výše uvedeno,
souhlasné stanovisko 1.SčV)
4) Dále si musíte obstarat souhlasy dotčených správců jiných sítí dle požadavku
stavebního úřadu (např. ČEZ, O2 apod.) stejně, jako před zahájením každé
jiné stavby
5) Povolení stavebního úřadu
6) Smlouvu o odběru vody
Zákon vymezuje, komu vodovodní přípojka patří, stejně jako
odpovědnost za její údržbu.
Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od
odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu
uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí
vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.
Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto
jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

ČTVRTÉ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Ani se tomu nechce věřit, že čas tak rychle a neúprosně letí. Můžeme jen
konstatovat, že letos jsme již po čtvrté rozsvěceli o první adventní neděli náš obecní
vánoční strom, na který obci tehdy věnoval
světla František Říha, a které naštěstí svítí
dodnes.
Díky iniciativě, invenci a nadšení pro věc
několika jedinců ve vsi, konkrétně Milady a
Mirka Andrlíkových (zapůjčení várnic, koupě a
výroba grogu, sladkostí pro děti a slavnostní
zvonění ve zvoničce), Renatě Reihserové (výroba
pozvánek, zapůjčení stánku, koupě a výroba
punčového svařáku, sladkostí pro děti), Elišky
Paulové (instalace a demontáž stánku a jeho
výzdoby a osvětlení),
ale také rodiny
Rathouských
(zapůjčení
techniky,
resp.
čtyřkolky s vlekem a „cuc“ el. proudu na
osvětlení stánku a plochy před jejich vjezdem),
se dobrá věc zatím daří a drží jako tradice. Letos
se k výše jmenovaným přidala svým sladkým i
slaným pohoštěním pro příchozí i Ivana Šanohová z č.p. 10, které tímto moc
děkujeme.
Velmi by nás potěšilo, kdyby se napříště našel někdo další, kdo by se s námi
chtěl na realizaci a sponzorování této akce podílet. Zkrátka někdo, komu alespoň
trochu záleží na obci a lidech, se kterými tu žijí a je ochoten a schopen věnovat nejen
čas a energii, ale i trochu peněz z domácího rozpočtu.

ZVONIČKA SLAVÍ 150 LET
Již před 150 lety se poprvé rozezněl zvon naší zvoničky. A
protože v poslední době byla tak trochu zanedbaná, rozhodli se
představitelé obce nechat ji k tomuto výročí opravit. Pískovcové
kvádry, ze kterých je postavena, byly omyty resp. vytryskány
tlakovou vodou, a pak byly vyspraveny spáry mezi kvádry. Samotný
zvon musel být rovněž sundán a opraven vytmelením, protože i na
něm zahlodal zub času a objevily se v něm praskliny.
Po opravě je zvonička krásná, jako nová. Zvuk jejího zvonu
jsme mohli slyšet při rozsvěcení vánočního stromu o první adventní
neděli. Její oprava vyšla na deset tisíc korun, což z pohledu její dlouhověkosti je
zanedbatelná částka. Rozhodně to stálo za to!

AŤ JIM TO LÍTÁ
Možná, že to ani nevíte, ale
v naší malé obci již dva roky
úspěšně funguje tým šipkařů. Na
své dresy si nechali vyšít název
„Lipánci Přehvozdí“. To proto, že
se dali dohromady a scházejí se
v místním hostinci U Lípy svobody.
Členy týmu jsou: Jan „Mučan“
Mučka – kapitán, Michal „Hany“
Hanykýř, Lucie „Zajac“ Zajíčková –
jediná žena, Jindřich „Jindřiška“
Novák, Jiří „Jirák“ Bajer, Jaroslav
Dastych
a
Miroslav
„Čolek“
Kadeřábek.
Tým hráčů trénuje každé liché úterý a každou sudou středu. Zápasy mezi
ligovými týmy se konají většinou v neděli. A hned v prvním roce působení
v celorepublikové lize oddíl postoupil ze třetí do druhé ligy! Zatím se tam statečně
drží, a to dokonce na neuvěřitelném prvním místě.
Mimo to během roku naši šipkaři pořádají i různé jiné turnaje. Jsou si totiž
vědomi toho, že šipky nejsou pro každého, a tak se snaží pořádat turnaje např.
v nohejbalu, prší nebo stolním tenisu…
Skvělé výsledky našich šipkařů by se ale
neobešly bez podpory sponzorů. Neboť i tento
sport něco stojí, ostatně jako každý jiný.
Sponzorování se ujali Trafoservis – Říha s.r.o.,
Pizzeria Museum – Radek Ulom, Michal
Hanykýř - místní hostinský a Obecní úřad
Přehvozdí.
„Sponzorské dary využíváme převážně
k nákupu pohonných hmot na jízdu na zápasy,
dále na kredity terčů a na spotřební zboží –
letky, šipky, hroty a registrační poplatky,“ říká
kapitán družstva Jan Mučka.
A teď zbystřete pozornost! Momentálně probíhá nábor nových členů. Takže
zájemci, kteří si chtějí zkusit zaházet šipkami na terč, mohou přijít kdykoliv na
trénink. Házet na terč mohou všichni, kdo udrží šipku a švih v ruce a vidí na terč.
Věková hranice je od patnácti do sta let.
Teď už nezbývá nic jiného, než našim šipkařům popřát hodně úspěchů ve hře a
držet jim palce, aby i nadále úspěšně reprezentovali naši obec.
A jak se mezi nimi říká - ať to lítá!

ZLOBILS? ŠUP DO PYTLE! ANEB MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Mikulášská nadílka
pro děti se letos opravdu
povedla. Do
místního
hostince přišlo v sobotu 6.
prosince přes čtyřicet dětí
a dospělých a náramně se
pobavili. To bylo vidět
nejen
v rozsvícených
dětských očích, ale i
v usměvavých
tvářích
jejich doprovodu.
A ačkoliv pořadatelé
museli nejprve překonat
malé
problémy
s technikou, zpívalo se a hrálo do ochraptělosti a zazněly zde snad všechny vánoční
písničky a koledy, na které si jen vzpomenete.
Děti společně ozdobily vánoční stromeček, který zajistil Kamil Šebek.
Pak následovaly různé dětské společenské hry, jako např. obíhání židlí, jízda na
„motorkách“ a koloběžce přes překážkovou dráhu. Děti také hrály tzv. sochy,
vhazovaly míčky do zvířátek, shazovaly čerty, skládaly puzzle, nebo se pokoušely hrát
minigolf, či chytaly rybičky nebo házely kroužky na cíl.
Nadílka od Mikuláše, anděla a čertů obsahovala především sladkosti, ale i
jablko a magnetku. Nescházel ani
pozdrav od čerta – uhlík.
A také
adventní stromeček s dárečkem.
Celou akci připravily Alena
Rudolfová, Lenka Mučková, Aneta
Burdová, Petra Škopková Doležalová,
Lenka Žižková, Petra Navrátilová a Lída
Hošková včetně výroby adventních
stromečků a balíčků. Za to, že na
přípravě Mikulášské tyto dobrovolnice
strávily nejednu hodinu práce, jim patří
velký dík. Akce byla financována
z prostředků obce Přehvozdí. Za skvělou atmosféru je třeba ale poděkovat i všem
zúčastněným, tj. dětem i dospělým, kteří na akci přišli v tak hojném počtu.
Již nyní ale můžeme s určitostí říci, že na další akci, která bude ovšem až za
rok, se moc a moc těší Mikuláš, čerti a anděl.

KDOPAK SE TO NARODIL?
Letos přibyli dva občánci Přehvozdí. Jako první
byla zapsána slečna Elen Francová, která se narodila
16. 9. 2014. Matyáš Novák ji následoval téměř přesně
po dvou měsících – tedy 14. 11. 2014.
Malým přehvozdníčkům přejeme, aby dobře rostli a byli zdraví a jejich
rodičům, aby jim jejich děti přinášely v životě hodně radosti. Gratulujeme.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NAŠICH SENIORŮ
SDH Přehvozdí i letos zorganizoval malé předvánoční setkání se seniory.
V sobotu 13. prosince se sešli v místním hostinci. Drobné dárky věnovala obec.

Z BLO(G)KU RR
TŘÍDÍME BIO ODPAD, ALE…
I tak jsou některé platby za svoz odpadu tak vysoké, že se obci už nerentují.
Pokud vím, jednou z takových je i svoz bio odpadů.
Napadlo mě tedy, proč když žijeme na vesnici, náš bio odpad jednoduše
nekompostujeme tady u nás? Proč ho necháváme vozit kamsi daleko a za jeho odvoz
i likvidaci pak platíme? Vždyť přeci nemůže být nic tak těžkého a složitého najít
obecní pozemek, vybudovat a založit obecní kompost. Občané, kterým by se
posečená tráva nebo shrabané listí nevešlo do vlastních kompostů, by ho mohli
využívat! Nejen, že tuto strategii začal podporovat stát a kompostéry umisťuje i ve
městech, ale jsem přesvědčená o tom, že bychom ušetřili i obecní peníze!
Jsme to my, kteří by měli být mezi prvními, kdo do toho jdou. Máme totiž
všechny předpoklady vrátit přírodě to, co její jest – tedy živou a úrodnou půdu.

Třídíme i plasty, ale...
I tady je situace obdobná, jako u bio odpadu. Jenže jistá prodělečnost je
zapříčiněna vlastně jen tím, že plasty, resp. PET lahve nelisujeme. A neslisované
PETky zaplní kontejnery na plast moc rychle, a proto musejí být častěji vyváženy.
To je celé. A přitom by stačilo tak málo! Je prokázáno, že lisem na PET lahve
zmenšíme objem odpadu na jednu třetinu. Čili se do kontejneru pak vejde více
odpadu a nebude potřeba je nechávat vyvážet tak často.
A i tady je pomoc poměrně jednoduchá – lisujme PET lahve – ušetříme tím
peníze a budeme moct platit méně za jeho odvoz.
Tak co, nepůjdeme do toho?

ZVEME VÁS NA:
ŠTĚDRÝ DEN ZVÍŘÁTKŮM
Přijďte na Štědrý den ve 13.30 hod. k hostinci a vykročme spolu
na krátkou procházku udělat hezký ŠTĚDRÝ DEN ZVÍŘÁTKŮM.
Přineste pro ně něco dobrého na zub – mrkev, jablka, kukuřici, ale
třeba i tvrdé pečivo. Pro ptáčky např. lojové koule nebo slunečnicová
semínka. V lese vyzdobíme stromek nebo „dobroty“ položíme ke
krmelci.
Těší se na vás

Milada Andrlíková a Renata Reihserová

SILVESTROVSKÉ ODPOLEDNE
Zvu všechny, kteří se chtějí potkat se svými sousedy na
SILVESTROVSKÉ ODPOLEDNE v hospodě U Lípy svobody.
Pokud počasí dovolí, můžete pobýt třeba jen pod pergolou a dát si
ke grilované klobásce grog, svařák, pivo nebo čaj. Vnitřní prostory
vám nabídnou ale i teplo…
Odpoledne odstartuje 31. 12. 2014 v 15.00 hodin.

Na všechny příchozí se těší

Michal Hanykýř

SMÍŠENKA JITKA NABÍZÍ ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU
Využijte nabídky a přijďte si objednat na svátky čerstvý chléb, pečivo - housky,
rohlíky, veky i vánočky. Z uzenin pak např. vinnou klobásu, různé trvanlivé klobásy a
uzená masa.

Vaše názory, podněty, nápady a postřehy k dění v obci nám pište na e-mail:
obec@prehvozdi.cz nebo renyreih@seznam.cz.
Redaktorka Renata Reihserová, grafická úprava Eliška Paulová.
Příští číslo 1/2015 vyjde v březnu.

