PŘEHVOZDNÍK
INFO PRO OBČANY PŘEHVOZDÍ č. 1/2013

KDE SE VZALY A PROČ SLAVÍME VELIKONOCE?
Každý rok se všichni těšíme na jaro, a také na oslavu Velikonoc. Ale víme vůbec, co
že to oslavujeme? Co to je za významný svátek, že máme den volna navíc?
Velikonoce jsou největšími svátky křesťanů, spjatými s památkou smrti a
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Věřící je oslavují jako svátky vykoupení, svátky
naděje, znovuzrozené v dramatu Kristova kříže. Slavností Zmrtvýchvstání Páně
každoročně vrcholí liturgický rok křesťanů.
Současně je to období, v němž se koncentroval duchovní základ lidové kultury.
Pojetí Velikonoc se podle místa, prostředí a času různí. Jedno Velikonoční téma
spojuje však všechny: „Vajíčko ti dávám, věrná ti ostávám“.

VELIKONOCE U EVROPSKÝCH SOUSEDŮ
V Německu děti v předvečer svátku vyrábějí slaměná hnízda. Do nich pak zajíček přinese
sladkosti a v pondělí je děti hledají v zahradě. Také zvyk ověnčit strom barevnými vajíčky a
jinými jarními dekoracemi vznikl právě zde.
V Anglii a Nizozemí chodí děti dům od domu a koledují o vajíčka.
Ve Francii zvou kostelní zvony každý den v roce věřící ke mši. Výjimkou jsou jen
Velikonoce, kdy od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty zvony mlčí. Říká se, že odletí do Říma,
aby tam byly požehnány, a zpátky se vracejí s vajíčky a sladkostmi pro hodné děti. Když pak
letí nad Francií, všechny sladkosti popadají do zahrad, kde je děti mohou posbírat.
V Itálii velikonoční vejce požehná kněz a hospodyně je pak umístí doprostřed stolu a okolo
nich rozmístí nádoby s jídlem.
V Irsku se o Velikonocích ráno pojídají vajíčka na znamení uzavření půstu. Přes den pak
musí zatančit každý, kdo chce získat velikonoční koláč.

Pravoslavné Velikonoce v Rusku a Řecku
Při oslavě pravoslavných Velikonoc si Rusové nechávají v kostele požehnat vajíčka a pak je
vařená konzumují k slavnostnímu obědu.
Řekové v den pravoslavných Velikonoc pořádají rodinné vajíčkové bitvy, při kterých se snaží
házející vejcem zasáhnout a rozbít vajíčko protivníka a po úspěšném zásahu pak pronášejí
větu: „Christos anesti“ neboli "Kristus vstal z mrtvých", což je tradiční pozdrav mezi řeckými
ortodoxními křesťany během Velikonoc.
Pro zajímavost: Pravoslavné a katolické svátky Velikonoc se datem potkávají jen jednou za
několik let. Nejblíže to bude příští rok - v roce 2014, kdy společné datum vychází na 20.
dubna. Letos vycházejí katolické, které slavíme u nás, již na 31. března.
Užijme si je tedy!

MALÍ PŘEHVOZDNÍČCI
V lednu se narodili Benjamin Gersenson a Jan Mučka. V březnu pak
Ivan Šmejkal. Rodičům gratulujeme a všem přejeme hodně zdraví a štěstí.
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FAKTA A FÁMY O TĚŽBĚ PALIVOVÉHO DŘEVA V ROCE 2013
Žádostí o samovýrobu dřeva se do konce ledna tohoto roku na úřadě sešlo celkem
sedmatřicet. Počet zájemců tak hodně převýšil poptávku z minulých let, a tak bylo nutné
přikročit k opatřením, kdy byli po dohodě zastupitelů z losování vyřazeni žadatelé, kteří
nesplňovali daná kritéria, a to když: žadatel nemá v naší obci trvalý pobyt (výjimku tvoří
zaměstnanci úřadu), o těžbu žádá více než jeden žadatel z domu s jedním číslem popisným,
žadatel, který nemá samovýrobu z minulých let ještě dokončenou.
Pro úplnost připomeňme pravidla pro samovýrobu v roce 2013
- podání písemné žádosti do konce ledna na obecním úřadě
- příprava a vyznačování OLH v terénu do konce dubna
- losování pracovišť na zasedání zastupitelstva
- podpis smlouvy a platba předem na obecním úřadě (m3/200 Kč)
- ukončení těžby do konce kalendářního roku
Na březnovém zasedání zastupitelstva, konaném 20. 3. 2013 bylo schváleno zatím
jedenadvacet lokalit určených k těžbě, a tak mohlo být rovnou vylosováno jejich přidělení
žadatelům. Zbývající pracoviště budou vytipována do dalšího zasedání zastupitelstva, které
se bude konat v dubnu, což je opět s měsíčním náskokem, než bylo v plánu.
Protože se obcí ale šíří nepravdivé dohady o těžbě a přidělování lokalit, chceme našim
občanům přiblížit tuto problematiku podrobněji. Rozhodně mylný je dohad, že by někdo
mohl těžit v jednom roce např. ze dvou lokalit! S ohledem na velký počet žadatelů a omezený
počet lokalit jsme přikročili k takovému losování, kdy je vylosován žadatel, nikoli místo pro
těžbu. To je dané! Náhoda pak určí, kdo bude kde těžit. Tento způsob by měl zamezit
dohadům, že jeden těží lepší dřevo na lepším místě než druhý, kterému byl přidělen méně
přístupný pozemek s méně kvalitními stromy…
Mimoto je holý fakt, že si nikdo nemůže samovýrobu dřeva nijak nárokovat. Tu obec
provádí pouze v případě, že pro ni má vhodný porost a kácení není možné realizovat pro obec
ekonomicky výhodněji – např. vytěžením firmou a prodejem dřeva! Dále je vlastník lesa v
souladu s lesním zákonem povinen dodržovat maximální celkovou výši těžby za decenium (u
našeho obecního lesa to je období 1. 1. 2011 - 31. 12. 2020). V případě, že by se s lesním
porostem pracovalo neuváženě se může stát, že na konci tohoto období už nebude možné
těžit vůbec. Současný rozsah zdejší samovýroby je výjimečný, protože to stav lesa po odchodu
armády vyžaduje. V budoucnu bude ale nutné přikročit k omezení těžby a změně celého
systému. Samovýroba dřeva je vlastně čištěním lesa, a to je nutné si uvědomit!

PRODEJ OBECNÍCH PARCEL
Jak jsme vás informovali již minulý rok, byly nabídnuty k prodeji obecní stavební parcely
(rozparcelovaná louka u lesa naproti domu p. Sasky). O dvou z nich jsme nyní v jednání se
zájemci.
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PROJEKT „DOMKY VYŠATA“ ZAMÍTNUT
Po opakovaných a zevrubných jednáních jak s majiteli pozemků a
stoupenců tzv. projektu „Domky Vyšata“, tak s jejich odpůrci, se
zastupitelé obce shodli na zamítnutí tohoto projektu. Opravdu
zodpovědně a velmi podrobně byla probrána všechna pro i proti, a
samozřejmě byly brány v potaz i konkrétní připomínky a názory občanů
k danému tématu. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili
do diskuse kolem tohoto projektu.

MĚŘENÍ RYCHLOSTI V OBCI
Na základě domluvy jsme nyní před podepsáním mandátní
smlouvy s Městskou policií z Kostelce nad Černými lesy, která
nám nabídla měření rychlosti v obci zdarma!
Žádost, kterou jsme podali v Českém Brodu, nebyla kladně
vyřízena. Nakonec nám bylo po několika urgencích oznámeno, že
na tuto placenou činnost nemají kapacitu. Bližší informace, zejména vás bude asi zajímat, od
kdy bude měření probíhat, budou vyvěšeny na www stránkách včas.

PŘIVADĚČ VODY
Jedním z velmi důležitých počinů obce je zajistit realizaci přivaděče pitné
vody z Kostelce nad Černými lesy. V současné době byla podána žádost o
územní řízení, přičemž byla všechna stanoviska dotčených souhlasná a
kladná. O dalších krocích vás budeme průběžně informovat.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 18. května 2013. Bližší
informace budou včas umístěny na našich www stránkách a vyvěšeny na
obecní vývěsce.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V obci přibydou v příštích měsících nové lampy veřejného osvětlení. Tři z nich budou
instalovány v ulici“ u nové zástavby na severním svahu Přehvozdí.

OPRAVA A REVIZE
V bytovém domě č. p. 63 byla provedena revize a následná oprava
nebezpečné zanedbané elektroinstalace ve společných prostorech.
V ostatních bytových domech bude tato činnost v nejbližším termínu
následovat.
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KDYŽ BUDEME TŘÍDIT, UŠETŘÍME!
Čím méně budeme mít netříděného odpadu, tím méně často bude
nutné směsný odpad vyvážet, a tudíž to bude stát méně peněz! Také
proto do vsi ještě přibydou v nejbližší době kontejnery na tříděný
odpad, aby jejich celková kapacita byla dostatečná.
Konkrétně to budou 4 kontejnery na papír, 4
kontejnery na plast, 3 kontejnery na tetrapack a jeden
kontejner – zvon - na sklo. Třiďte a náklady na likvidaci se určitě sníží!

SDH PŘEHVOZDÍ a OS PŘEHVOZDY VÁS
SRDEČNĚ ZVOU
V SOBOTU 6. DUBNA 2013 NA MAŠKARNÍ
(DUO)BÁL
DO HOSTINCE „U LÍPY SVOBODY“.
Od 14.00 hodin je připraven dětský maškarní bál, kam je vstupné
dobrovolné.
Ve 20.00 hodin se těšíme na dospělé. Vstup s maskou je
za 60 Kč bez masky za 100 Kč.
K tanci i poslechu bude hrát kapela POHODA.

DĚKUJI ZA PRVNÍ „VLAŠTOVKU“ V ŠÍŘENÍ NAŠEHO ZPRAVODAJE PO NETU V
ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. JSOU JÍ DANA A JIŘÍ MYŠKOVI Z ČP. 99. TLESKÁM A
CHVÁLÍM. rr

VÝZVA PRO NAŠE ČTENÁŘE
V tomto roce vyjde PŘEHVOZDNÍK v březnu, červnu, září a prosinci. Rádi bychom ho distribuovali
přímo k vám v elektronické podobě. Zájemce žádáme o zaslání e-mailové adresy na níže uvedené
adresy – obce a redakce. Děkujeme, ušetříme tak mnoho papíru! J
Vaše názory, podměty, nápady a postřehy k dění v obci nám pište na e-mail: obec@prehvozdi.cz
nebo renyreih@seznam.cz – Renata Reihserová čp. 93, redaktorka infa.
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