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VELIKONOČNÍ TÝDEN JE BAREVNÝ
Přesto, že většina z nás jsou ateisté, přinášejí svátky jara do našich domovů
mimo jiné krásné svěží jarní barvy a radost ze života. Připomeňme si, jak se který den
ve velikonočním týdnu podle křesťanských zvyků nazývá.
Modré pondělí někde nazývají také Žluté pondělí
Představovalo začátek jarního úklidu v domácnostech.
Šedivé úterý
Na Šedivé úterý se uklízelo a vymetaly se pavučiny z koutů.
Sazometná nebo také Škaredá, Černá, Smetná středa
Ač bylo jídlo skvělé a hospodyni se na Škaredou středu neobvykle dařilo, bylo
nutné, aby na talíři vypadalo ošklivě a na první pohled nepovedeně. Jestliže se

hospodyně rozhodla usmažit bramboráky nebo placky, vždy je při obracení trochu
potrhala nebo přeložila. Tak vznikly trhance.
Zelený čtvrtek
Tento den se v chalupách vařilo z jarní zeleně a luštěnin. Pekly se preclíky,
pletence nebo škvarkové placky, které se přikusovaly k jarním polévkám. Kromě
petrželky se vařilo hlavně z mladých kopřiv, špenátu a další zeleniny.
Velký pátek
Na Velký pátek se obvykle držel striktně půst. Už od čtvrteční snídaně až do
snídaně na Bílou sobotu. Ten, kdo věděl, že páteční půst nevydrží, si k jídlu mohl
připravit rybu nebo si napéct placky ve tvaru ryby z bramborového těsta. Nebo se jedlo
jediné jídlo dne. Zpravidla to byla sytá hustá polévka z toho, co Bůh a dům dali.
Například z kysaného zelí, špenátu, brambor, fazolí, hrachu i kořenové zeleniny či
kmínu.

V tento den si lidé pěkně dopřáli. Hlavním jídlem totiž byla velikonoční nádivka.
Někde se jí říká hlavička, velikonoční buchta, sekanice, sekanina, nebo velikonoční
svítek. V tento den také na stole nesměl chybět zlatavý mazanec.
Velikonoční noc neboli Velká noc; z Bílé soboty na Boží hod velikonoční
Boží hod velikonoční
Tímto dnem v podstatě velikonoční svátky vrcholily. S pondělním výpraskem
děvčat se začalo až později. V každém stavení se slavnostně prostřel stůl, z kuchyně se
linuly nejlahodnější vůně buchet, mazanců a masíček. Pak přišly na řadu tradiční zvyky
na oslavu života a jara.
Samotná hostina měla začínat jakýmkoliv masovým vývarem. Na Velikonoce
připravovaly naše praprababičky maso všeho druhu. Především se podávala dostupná
drůbež, skopové a jehněčí maso, ale i králík a vepřové maso, nejlépe uzené. Kdo měl,
tak dal na stůl i šunku.
A rozhodně nesměl na stole chybět pečený beránek. Ať už ten opravdový, nebo
ze sladkého těsta, jak ho známe doposud.
Velikonoční pondělí - Červené
Na Velikonoční pondělí převažovaly pokrmy z vajec. Vejce je symbol nového
života a znovuzrození. A tak se jedla vejce plněná, smažená, v omáčkách i v salátech.
Přidávala se k masu, a pokud se pekla velikonoční nádivka, vejce v ní samozřejmě
nechyběly. Oblíbené byly i různé pomazánky.

MŮŽETE SI ZKUSIT UVAŘIT POLÉVKU NAŠICH PŘEDKŮ

Velikonoční očista devíti bylinami
Dobové recepty na velikonoční pokrmy vedle jiného dokládají, že svého času
bývala jarní očista organismu docela běžná a že Velikonoce pro ni byly nejlepší
příležitostí. Některá jídla jako nádivky nebo zelené polévky měly obsahovat aspoň
devět bylin. Používala se řeřicha, pažitka, kopřiva, pampeliška, popenec, sedmikráska,
třeba i list fialky či jahodové listí, šťovík a další.
Bylinková polévka
Ingredience: 10 dkg másla, litr vody, 2 lžíce hladké mouky, 1 vejce, bylinky, sůl.
Postup: Z másla a mouky připravíme světlou jíšku,
zalijeme studenou vodou, promícháme, osolíme a
povaříme. Na másle podusíme zhruba tři hrsti lístků
chudobky, fialky, opence, jahodníku, pampelišky, kopřiv,
pažitky a petrželky, přidáme jíšku a jen krátce necháme
přejít varem.
Do hotové polévky přidáme vajíčko rozkvedlané v trošce mléka a čerstvou
posekanou pažitku. Můžeme přidat i osmažené kostičky chleba nebo žemle a polévku i
zjemnit lžící kysané smetany nebo másla.
Kdo někdy bylinnou polévku zkusil připravit, zjistil, že je nahořklá. Jednak je to
dáno jejím účelem − pokrm má dodat tělu zdraví prospěšné a očistné látky a ty jsou,
bohužel, nahořklé. V každém případě uděláme dobře, když si velikonoční menu
zpestříme aspoň některými bylinami.
Veselé Velikonoce přeje Renata Reihserová

BEZPEČNĚ PŘES OBEC
Všichni víme, že přejít naši obec z jednoho konce na druhý pěšky, není vůbec
jednoduché a už vůbec ne bez nebezpečí. Chodec totiž většinou musí jít buď po trávě,
anebo přímo po hlavní silnici. Autům pak musí uhýbat ukročením na trávu. Jsou tu ale
místa, kde uhnout není kam. A to je špatné zejména proto, že ze zastávek autobusů
potřebují dojít bez úhony domů nejen děti, které přijíždějí ze škol, ale i všichni ostatní
obyvatelé vsi, kteří zrovna nejedou autem.
Proto vedení obce zadalo vypracování projektu na chodníky. Jedná se o to,
abychom mohli bezpečně projít celou vsí. Přicházíte-li od Kostelce nad Černými lesy,
pak nový chodník bude veden od odbočky do nové zástavby po pravé straně až dolů ke
stanici autobusu. Na druhém kopci směrem k Českému Brodu a se bude projektovat
chodník ke hřbitovu společně s novým parkovištěm. Projekty budou použity na získání
dotací.

NOVÉ SILNICE K NOVÝM DOMŮM
Dalším logickým krokem při rozšiřování obce a budováním nových domů jsou
silnice, které by k nim vedly. V plánu jsou zatím tři větve ulic, a to na kopci od Kostelce
hned dvě pod sebou. Jedna, která by navázala na tu, kterou nechala vybudovat místní
„developerka“ paní Červená v polích. A druhá, souběžná, která by konečně umožnila
šest let „novým“ obyvatelům obce dojít a dojet ke svým domům. Třetí silnice je plánu
na druhé straně obce, a to v ulici vedoucí za obecní úřad, rovněž k nově budovaným
domům.
Projektová příprava je nutná pro podání na dotační výzvy. Obec chce být
připravená, že po dobudování kanalizace spustí opravy povrchů. Majitele dotčených
pozemků, čeká to, že budou muset ve vlastním zájmu vybudovat ještě před realizací
nových povrchů veškeré přípojky – elektro, voda, kanalizace. To proto, aby se pak
nenarušovali vybudované komunikace.

žlutě – chodníky, červeně - silnice

OBEC MÁ NOVÉHO ZAMĚSTNANCE
Od začátku června bude mít naše obec nového zaměstnance. Stane se jím Josef
Rudolf a bude se nám starat o veškerou údržbu obecních majetků. Což v praxi
znamená, že má v popisu práce a stará se o zeleň v obci, udržuje obecní nemovitosti,
komunikace, sportoviště a hřbitov. Také údržbu lesních pozemků, a to od pěstebních
prací až po ochranu lesních kultur. Bude dohlížet na odpadové hospodářství obce a
chod CČOV. K tomu všemu se bude starat o veškeré technické vybavení jemu svěřené.
A nakonec bude spolupracovat při pořádání kulturních a společenských akcí obce.

NOVÝ KUS LESA
Zastupitelé odhlasovali koupi dvou lesních pozemků cca ½ ha lesa od ČZU
Praha. Tento kus lesa byl vklíněn mezi našimi lesními pozemky, takže jeho koupí byl
obecní les zcelen.

BYTOVKY DO SOUKROMÉHO V LASTNICTVÍ
Postupně je realizována privatizace zdejších bytovek. Proces je to docela
zdlouhavý. Nyní se čeká, až bude učiněn tzv. vklad jednotlivých bytových jednotek do
katastru nemovitostí. Teprve po jejich vepsání do katastru je možné byty nabídnout
nájemníkům k prodeji. Majitelé bytů poté vytvoří společenství vlastníků, které
převezme správu nemovitostí.

NOVÉ SPORTOVNĚ-SPOLEČNSKÉ CENTRUM OBCE
Byla zadána architektonická studie na sportovně-společenské centrum obce. Na
místě dnešních nevyhovujících „kabin“ by mělo vzniknout centrum, kde bychom se
setkávali, sportovali a bavili se. Samozřejmě je do studie zahrnuta i úprava hřiště a
vybudování dalších relaxačně sportovních zón.

VĚČNÉ TÉMA KASÁRNA A CO S NIMI
Po dlouholetých pokusech a různých úvahách o záchraně, pronájmu, event.
nějakém smysluplném využití objektu bývalých kasáren, vedení obce nyní zvažuje
variantu demolice objektu, a to především z bezpečnostních důvodů.

POUŽITÝ OLEJ Z DOMÁCNOSTÍ DO KONTEJNERU
Čtete dobře, skutečně budeme mít v obci kontejner na použitý olej z domácností.
Na zkoušku bude umístěn u bytovek. Olej z kuchyní do něj můžete vhazovat
v uzavřených PET lahvích. Opatření je v souladu s připravovaným odkanalizováním
obce. Takže, až příště usmažíte třeba řízky nebo ve friťáku hranolky a přepálený olej
vám už nebude vonět, můžete ho ekologicky zlikvidovat.

RYBNÍKY BUDOU, ČEKÁME NA VYJÁDŘENÍ K DOTACI
O snaze vybudovat obecní rybníky jsme vás nejednou informovali již v minulém
roce. Tehdy se rozběhl proces schvalování projektů, podávání žádostí o dotace a
vyřizování mnoha úředních úkonů okolo. Snad se tedy tento rok už konečně dočkáme
realizace alespoň některého z nich. Současně běží proces stavebního povolení na
vodoprávním úřadě v Říčanech. Situace vypadá zatím příznivě.

Umístění nových rybníků v obci

CHYSTANÉ AKCE
Nejbližší akcí je PÁLENÍ ČARODEJNIC, které se bude odehrávat na tradičním
místě – zdejším hřišti, a to v neděli 30. dubna 2017. Odpoledne Přehvozdí dětem
nabídne dětské dílničky a večer po setmění bude kromě ohně bojovka pro děti i
dospělé.
Na polovinu června, přesněji na sobotu 17. června 2017 je plánován DĚTSKÝ DEN.
Plánován je také výlet na Lipno, resp. stezku v korunách stromů a na zámek Hluboká.
Pozvánky na všechny akce vám budou organizátory včas doručeny do schránek.

NEPŘEHLÉDNĚTE, VELMI DŮLEŽITÉ
Aby bylo možné dokončit přípravy na odkanalizování obce, je nutné, aby vedení
obce od jednotlivých majitelů domů získalo seriózní závazné rozhodnutí, ke kterému
způsobu likvidace splašků se rozhodl. Vyplněné a podepsané prohlášení odevzdejte na
obecním úřadu nejpozději do 30. dubna 2017. Netýká se to nájemníků bytovek!
Dále žádáme majitele domů, kteří byli zahrnuti v původním projektu přípojek
jednotlivých nemovitostí v r. 2005, aby nahlásili případné odchylky od projektu.
Konkrétně jde o faktické umístění jímky, resp. čerpací stanice na pozemku, a to
v případě napojení nemovitosti na CČOV.
Projekt i povolení k výstavbě čističek bude zajišťovat obec hromadně.

PÁR VYSVĚTLIVEK K SYSTÉMŮM ČISTIČEK
Volba: Domácí ČOV neplatí stočné, na pozemku je umístěna domácí čistírna s
možností akumulace vody, která je vhodná na zálivku. V zimním období je voda
odvedena do zásaku (minimálně 12 m od studní) či přímo do toku (pokud nemovitost
leží blízko vodního toku).
Volba: Centrální ČOV – platí se stočné, napojena bude do stávající tlakové kanalizace,
na pozemku je čerpací stanice a přípojka.
Obec vybuduje jednodušší, plně dostačující, ale hlavně levnější, tzv.
kontejnerovou čistírnu zatím pro 200 ekvivalentních obyvatel, na kterou budou
připojeny především bytovky. V případě potřeby lze kapacitu čističky celkem
jednoduchým způsobem zvýšit.

POKUD BY BYLO NĚKOMU NĚCO NEJASNÉ, MŮŽE PŘIJÍT NA OBECNÍ ÚŘAD.
NAŠI ZASTUPITELÉ VEŠKERÉ OTÁZKY K ČOV RÁDI VYSVĚTLÍ OSOBNĚ.

ZÁVAZNÉ ROZHODNUTÍ
(výrazně zaškrtněte zvolenou možnost, pište čitelně,
netýká se obyvatel bytovek!)

Prohlašuji, že pro odkanalizování mého domu volím:
a) CČOV (CENTRÁLNÍ čistírna odpadních vod kontejnerová)
b) DČOV (DOMÁCÍ čistírna odpadních vod s přímým zásakem)

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

………………………………………………

DŮM ČÍSLO POPISNÉ:

………………………………………………

POČET OSOB ŽIJÍCÍCH V DOMĚ:

……………………………..

V Přehvozdí dne:

Podpis:

VYPLNĚNÉ ODTRHNĚTE A ODEVZDEJTE NEJPOZDĚJI DO
30. 4. 2017
NA OBECNÍ ÚŘAD NEBO VHOĎTE DO SCHRÁNKY ÚŘADU.
DĚKUJEME.

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.
VI. ročník

