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PODZIMNÍ USÍNÁNÍ
Ať už se nám to líbí nebo ne, podzim se hlásí v plné polní. Pochmurná obloha
obtěžkaná mraky je připravena nás kdykoli zavlažit, ať už jen lehce rosením, nebo v plné
parádě provazci vody, kdy promokneme až na kost. Vítr lomcuje okenicemi a za chvíli bude
sundávat listí ze stromů. A tak honem musíme dokončit podzimní úklid zahrádky či sadu,
pečlivě zazimovat květiny a stromky, které by bez našeho přičinění zimu jen stěží přežily. Do
prvních mrazíků ještě nejspíš pár dní asi zbývá, ale jeden nikdy neví…
Podzim má ale i tu přívětivější tvář – jako třeba sklizeň různého ovoce, vína a z něj
třeba burčák. Naše děti či vnuci opět chodí do škol a budou se těšit na Vánoce, ale když
budu mluvit za sebe – já už teď netrpělivě vyhlížím sluníčko! No jo, asi nikdy nejsme
spokojeni s tím, co máme… ale když to vezmu kolem dokola, podzim a zima jsou také
krásná roční období.

OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM…
Sedmého září byl ještě krásný slunečný letní den a také se konal již 3. ročník
zdejšího divadelního festiválku Přehvozd(d)ění. Počasí akci opravdu přálo, bylo
přímo přenádherné, vždyť ukazatel teploměru vyšplhal k osmadvaceti stupňům
Celsia. Jistě i to přilákalo přes stovku diváků.
Stejně, jako každý rok, se program skládal z divadelních a hudebních
vystoupení, určených jak dětem, tak dospělým. A obě kategorie si přišli na své. Letos
se divákům představil divadelní spolek Buchty a loutky z Prahy, který zahrál vtipnou
hru o třech prasátkách. Dále se v premiéře divákům předvedl zdejší spolek
divadelních amatérů „Šťavnatá chvíle“, jehož členové nastudovali pohádku od
JanaWericha „Lakomá Barka“, přičemž ze strany diváků bylo znát, že se jim
představení líbilo. Dále pak vystoupila svérázná dvojice z Prahy, Venda Bejtlera
a Kačka, kteří přítomným
udělili lekci smíchu v dalších
dvou představeních.
Celým
odpolednem
diváky,
ale
zejména děti, provázeli šermíři
z Českého Brodu, kteří si říkají
Poutníci Štěstěny. Děti si
mohly vyzkoušet šerm nebo si
třeba zasoutěžit. Odpoledne si
zkrátka mohly užít nejen jako
pasivní diváci, ale i aktivně.
Večer, v závěru festivalu pak
zahrála kapela CZ.
Nejde než říct, že celým odpolednem proudila krásná energie, která nejednoho
přítomného pohladila po duši. K tomu všemu bylo i občerstvení takříkajíc hmotné,
protože ke spokojenosti člověčí je zapotřebí nakrmit nejen duši, ale i žaludek.
A tak bylo možné vybírat mezi marinovanou kýtou a gulášem, který byl uvařen přímo
před zraky diváků na venku instalovaných kamnech.. K tomu samozřejmě nemohlo
chybět pivo, vínko ani panáčky… a nechyběl ani kavárenský koutek, kde si přišli na
své i příznivci sladkých dobrot a voňavé kávy. V rámci festiválku byl otevřen
i obchůdek, kde si příchozí mohli zakoupit ručně dělané výrobky místních
i přespolních obyvatel jako např. vyšívané obrazy, šperky, různé mastičky, mýdla,
a jiné.
Všem, kteří se podíleli na realizaci této akce patří velký dík. Zejména pak
sponzorům, neboť tato akce nikdy nebyla a nebude výdělečná, protože je realizována
především pro pobavení a stmelování lidí v naší obci, a o to více si jich musíme vážit.
Tak tedy příští rok na viděnou!
Martina Cibulková

POMALU NÁS PŘIBÝVÁ…
Další malá „Přehvozdnička“ se narodila 27. srpna 2013
a jmenuje se Vanesa Lášková.
Gratulujeme rodičům a přejeme všem hodně zdraví
a radostí v životě.

CO NOVÉHO V JEDNÁNÍCH…
…o vodovodním přivaděči
Stavební povolení pro stavbu vodovodního přivaděče z Kostelce
nad Černými lesy do naší obce bylo již vydáno. Také již byla vybrána
firma, která provede výběrové řízení, ze kterého vzejde zhotovitel stavby.
Pak už jen zbývá aby byl určen budoucí provozovatel obecního vodovodu.
Snažíme se o to, aby se vše v podzimních a zimních měsících podařilo
připravit pro stavbu tak, aby mohla být na jaře započata.

…o měření rychlosti v obci
V srpnu schválilo zastupitelstvo města Kostelce n/Č. lesy na
svém zasedání měření rychlosti v obci Přehvozdí jejich městskou
policií. Nicméně smlouva mezi námi a Kostelcem musí být ještě
schválena nadřízeným orgánem ze Středočeského kraje.
Pokud se tak stane, pak Policie ČR ještě prověří, zda je v naší obci
k tomuto měření vhodné místo (zastavení aut). Pokud i to bude v
pořádku, bude u nás v obci městská policie z Kostelce n/Č. lesy měřit
rychlost projíždějících aut zcela zdarma.

KONČÍ PLATNOST SMLUV
Upozorňujeme občany, kteří mají pronajata hrobová místa na zdejším
hřbitově, (§ 25 odst. 1a 8 Zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví a
o změně některých zákonů v aktuálním znění), že končí platnost
nájemních smluv sjednaných v roce 2004. V případě, že dojde ke
změně nájemce hrobového místa, nebo přechází-li smlouva na
dědice, je nový nájemce povinen sdělit nové údaje potřebné pro
vedení evidence veřejného pohřebiště, popřípadě doložit
dědictví. Nové smlouvy budou připraveny k podpisu na obecním úřadě na začátku
roku 2014. Uzavírány budou na deset let. Cena nájmu bude stejná jako v předchozích
letech.

OPRAVA POMNÍČKU
Zřejmě už mnozí z vás zaregistrovali, že je opravován
pomníček a jeho bezprostřední okolí, který se nachází u hospody
U Lípy svobody. Ten byl postaven padlým hrdinům z první světové
války. Nyní už zbývá jen nainstalovat nové obrubníky, tak aby údržba
trávníku kolem byla snazší než dosud.

ZATEPLENÍ BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
Tento rok by obec chtěla požádat o dotaci z Fondu životního prostředí na
zateplení budovy našeho obecního úřadu. Pokud nám bude přiznána, odizolování
a zateplení úřadu bude příští rok zrealizováno, pokud dotaci nedostaneme, budeme o
ni žádat znovu v dalším roce. Bez ní totiž záměr nelze realizovat.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉHO PROUDU
V pátek 11. října 2013 bude přerušena dodávka
elektrického proudu v době od 7.30 až 13.00 hodin. Z tohoto
důvodu nepoteče ani voda v obecním vodovodu. ČEZ děkuje
občanům Přehvozdí za pochopení. Pokud byste chtěli vědět
bližší informace, volejte na tf. číslo 840 850 860.

PŘEDČASNÉ VOLBY 2013
Předčasné
volby
do
Poslanecké
sněmovny ČR se budou konat 25. a 26. října
2013. Tedy od pátku 14.00 hodin do 22.00
hodin do soboty od 8.00 do 14.00 hodin.
Volební místnost je na obecním úřadě.
Vyhlášení voleb předcházel pád Nečasovy vlády
a neschválení Rusnokova kabinetu. Pro
rozpuštění Sněmovny se vyslovilo 140 poslanců
a prezident Miloš Zeman jim 28. srpna 2013
vyhověl.
O hlasy voličů usiluje ve sněmovních volbách 24 politických stran a hnutí. To je
o tři méně než při volbách v roce 2010. Kandidátky ve všech krajích sestaví sedmnáct
uskupení.

MÁME DALŠÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Jistě jste si všichni všimli, že v naší obci přibyly
kontejnery na tříděný odpad. Konkrétně jich je dvanáct,
mezi kterými se nově objevily i speciální kontejnery na
krabicové obaly Tetrapack. Chtěli bychom spoluobčany opět
vyzvat, aby odpad třídili opravdu poctivě, a aby tak snížily
náklady na odvoz směsného odpadu, jehož odvoz bude i
nadále probíhat ve čtrnáctidenním cyklu. Také by bylo dobré, abychom kolem
kontejnerů udržovali maximální čistotu, vždyť pohozené pytle okolo nich nejen hyzdí
naši ves, ale je to i vizitka lidí, kteří zde bydlí… Každý z nás za rok vyhodí přibližně
150 – 200 kg odpadů. Pokud odpady třídíme už doma a dáváme je pak do barevných
kontejnerů, umožníme tím recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak
můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, a 15 kg skla.
Pokud budeme jednotlivé druhy odpadů správně a poctivě třídit, umožníme
jejich další zpracování… Dnes odpad třídí už 2/3 Čechů - buďme mezi nimi i my.
Třídit odpad je totiž normální!

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Upozorňujeme občany, že svoz nebezpečného
odpadu proběhne v sobotu 5. října 2013 mezi 9.00 až
10.00 hodinou. A to tak, že ho musíte předat
takříkajíc „z ruky do ruky“. Před hospodou U Lípy
svobody bude přistaveno auto, kam můžete
nebezpečný odpad přinést. Nehromaďte ho
anonymně! Pokud odpad nepředáte osobně, posádka
nemá povinnost nashromážděný odpad převzít!!!
Mezi nebezpečný odpad např. patří:syntetické
barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické
baterie, autobaterie,
oleje, tuky minerální
nebo
syntetické, ropné produkty,
kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál ( znečištěné obvazy, jehly
atd. ), tiskařské barvy, tonery, inkousty, chladničky a mrazáky obsahující freony,
obrazovky, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad
obsahující rtuť.

POZVÁNKY NA PODZIMNÍ A ZIMNÍ AKCE

SVATOMARTINSKÁ ZÁBAVA
Už tradičně bude v hostinci U Lípy svobody Svatomartinská zábava. A i když
by měl Martin přijet na bílém koni už 11. 11., tentokrát zábava vychází na sobotu
16. listopadu 2013. Její začátek bude ve 20.00 hodin a hrát k tanci a poslechu bude,
jak jinak, než skupina Pohoda.

VÍTE, ŽE…
Svátek Svatého Martina (11. 11.) se oslavoval na
počest biskupa Martina (Martinuse) z Tours, který byl
nejdříve vojákem, ale jelikož obdaroval žebráka, tak se
mu ve snu zjevil sám Ježíš Kristus. Po tomto zážitku
se Martin nechal pokřtít a opustil armádu a začal
sloužit Bohu. Na tento svátek se peče Svatomartinská
husa a pije se Svatomartinské víno. Je to oslava toho,
že zima střídá podzim - na Svatého Martina často
začínalo sněžit.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S DŮCHODCI
V předvánočním čase se opět sejdou pod záštitou našich hasičů i zdejší
důchodci. Přesné datum a čas jim bude sdělen později formou pozvánky.

MIKULÁŠSKÁ PRO DĚTI
I toto setkání dětí s mikulášskou nadílkou je dnes již
tradiční. Pořádá ho o.s. Přehvozdíčko a pozvánku
s podrobnostmi určitě najdete ve své schránce včas.

POJĎTE S NÁMI NA PROCHÁZKU
Srdečně Vás zveme na podzimní procházku PŘEHVOZDÍ –
DOUBRAVČICE a ZPĚT .
Sraz je v sobotu 5. října 2013 v 9.30 hodin na rozcestí u
lesa pod bytovkami. Odtud společně vykročíme směrem na
Kamenný most. Přes Zahrady rozcestí dojdeme do Doubravčic na
náves, kde si můžeme podle chuti dát v místním hostinci oběd. Po něm se pak
vydáme na zpáteční cestu domů po červené turistické značce, ještě třeba s malou
zastávkou v cukrárně.
Akci pořádají pro obec Přehvozdí Marta Lubrová a Martina Cibulková, které se těší na
vaši účast!

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Již třetí rok budeme rozsvěcet
vánoční strom o první adventní neděli.
Letos to bude 1. prosince 2013.
Těšíme se na účast našich
občanů a srdečně zveme všechny od
těch nejmenších, až po ty nejstarší.
Slavnostní
rozsvícení
proběhne
v 17.00 hodin za přítomnosti naší starostky
Milady Andrlíkové.
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