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BYLO LÉTO, HORKÉ LÉTO,
TAK, JAK LÉTO (NE)MÁ BÝT…
Slova písničky, kterou kdysi zpívala Helena Vondráčková, s přidaným
záporem dost přesně vystihují situaci, ve které dnes žijeme.
Letos totiž prožíváme hodně horké a suché léto. Červencová i srpnová vedra
byla pro většinu z nás až nesnesitelná. Bohužel ani noční teploty kolem dvaceti
stupňů nepřinášely úlevu nám ani přírodě. Dá se tedy říct, že se již delší dobu mění
celkový charakter počasí u nás i po celé zeměkouli.

POSOUVÁME SE DO SUBTROPŮ
Podle výzkumů a předpokladů vědců z katedry fyziky atmosféry Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze se počet tropických dnů, při nichž bude
v naší republice teplota vyšší než 30 a více stupňů Celsia, vyhoupne do roku 2039 o
dva až šest a do roku 2060 o dalších osm až 12 dní.
Dále vědci předpokládají, že ještě výrazněji přibude letních dnů s teplotami
nad 25 stupňů Celsia. V období od roku 2040 do roku 2060 jich pravděpodobně bude
až o 35 více než dnes. Průměrná teplota se zvýší v průměru o 2,5 stupně.
Zemi, resp. naši republiku, budou podle této studie trápit vlny sucha a veder,
které zasáhnou zejména území jižní Moravy.
Poroste také počet vln veder, tedy sérií šesti a více dnů s nadprůměrnými
teplotami. Těch bude pravděpodobně ročně až o pět více než nyní.

TŘETINA ROKU BEZ SRÁŽEK
Nejvíce veder by mělo být na jihu Moravy v oblasti mezi Znojmem a
Hodonínem. Sucha by podle studie měla zasahovat zejména Středočeský a
Jihomoravský kraj. Podle modelů bude v období mezi roky 2040 až 2060 více než
třetina roku bez srážek.
Také se předpokládá, že ve velkých městech, jako je t Praha či Brno, se bude
více projevovat efekt tzv. tepelného ostrova, což je delší doba trvání vysokých teplot
zejména v centrech měst. Až na dvojnásobek se tak do roku 2060 zvýší počet tzv.
tropických nocí, při nichž nebude teplota klesat pod 20 stupňů Celsia.

VODA NAD ZLATO?
Výrazně méně by mělo být v zimě i sněhu. Vědci v letech 2040 až 2060
očekávají až třetinový pokles.
Všechny tyto okolnosti – málo sněhu a tropická vedra - způsobují, že řeky mají
málo vody, a tak jsou na mnoha místech nesjízdné. Což vadí nejen vodákům, ale např.
i lodní přepravě. Bohužel to nejspíše ovlivní i zásobu podzemních vod (leckde se tak
již děje), a tak bychom měli s vodou hospodařit velmi uvážlivě.
Změnu klimatu můžeme výrazněji pozorovat už i poslední dva roky - v zimě
bylo v podstatě teplo a nenapadl sníh. A nynější horké letní dny a noci tuto studii jen
potvrzují…

CO NOVÉHO V OBCI

MÁME NOVÉHO STAROSTU
Na začátku prázdnin byl po odstoupení Mgr. Milady Andrlíkové z funkce, zvolen
zastupiteli obce starosta nový. Stal se jím po jednohlasné volbě Ing. Václav Bažant,
Ph.D.

Ing. Václav Bažant, Ph.D. se narodil v roce 1975 v Pardubicích. Vystudoval
Střední lesnickou školu v Trutnově a Českou zemědělskou univerzitu v Praze,
kde dnes pracuje jako pedagog.
Jeho velkým koníčkem je jím zvolené povolání. Miluje přírodu a zvířata
a zejména koně. Právě proto se jeho celoživotním cílem stala ochrana a
zachování přírody pro další generace. V zastupitelstvu obce pracuje od roku
2010.
Manželka Lenka také vystudovala ČZU, obor aplikovaná ekologie. V naší
vsi žijí od roku 2006 a mají spolu tři děti – Václava 12, Jakuba 11 a Mikuláše 4.

Pane starosto, vím, že jste velice vytížený člověk. Myslíte si, že
dokážete najít dost času a využít ho tak, aby naše obec byla vedena
dostatečně operativně a efektivně? Zkrátka tak, aby z vás nebyl jen
úředník s razítkem, ale aby obec pod vaším vedením kráčela vpřed?
Konkrétně mám na mysli např. stavbu čističky odpadních vod, nebo
dobudování a vybudování silnic a chodníků v obci. Což jsou dvě,
podle mého názoru, nejpalčivější věci, které zde zoufale chybí.
„Především bych chtěl poděkovat Miladě Andrlíkové za vše, co odvedla
ve starostenské funkci. Vážím si jí i pro její pozitivní přístup k lidem. Když jsem
se rozhodoval o přijetí kandidatury na starostu naší obce, tak základní otázkou
bylo, jestli budu mít dostatek času. Nakonec jsem se rozhodl, že to zkusím. Není
mi jedno, co se v obci děje. Rád bych se podílel na řešení základních problémů.
Vámi jmenované cíle jsou i mojí prioritou.“
Je jasné, že na tyto investice musí být v obecní pokladně dost
peněz. Pokud je mi známo, na výstavbu ČOVky jsou na obecním účtu
z dob minulých nastřádány cca 4 miliony korun. Bude to stačit? Je to
totiž díky tomu, že obec prodala některé pozemky, které měla v
držení a samozřejmě také, že dobře a s rozvahou hospodařila. Ale co
dál? Kde vzít peníze na další zamýšlené investice? Pokusíte se
zažádat a realizovat nějaké dotace?

„Peněz v obecní pokladně není nikdy dost. Osobně považuji obec
Přehvozdí za poměrně „bohatou“. Máme pozemky, les, různé nemovitosti.
Jsem však zásadně proti prodeji obecního majetku. Východisko vidím
především v účelném využití přidělených financí, řádném hospodaření
s obecným majetkem a maximálním čerpání dotací na investiční akce v obci.
Můžeme také vhodně investovat, peníze jen tak ležící na účtu ztrácí hodnotu.
V případě potřeby je při dnešních úrokových sazbách výhodné si i něco půjčit.“

Jakým směrem byste rád obec nasměroval a vedl? Máte
konkrétní představu? Každý starosta by asi měl vědět odkud, a kam
chce obec dovést. Tedy pokud se nechce stát jen již zmíněným
úředníkem.
A samozřejmě je velmi důležitá i souhra a součinnost ostatních
členů zastupitelstva, protože když jeden velí hot a druhý čehý, nikam
se nedojde. Jak toto vidíte?
„Vedle výše nastíněných priorit považuji za důležité zajistit efektivně
fungující obecní úřad se vstřícným postojem k občanům, akceschopné
zastupitelstvo a zlepšení obecné informovanosti o dění v obci. Venkov, ale
netvoří jenom infrastruktura, za důležité považuji také spolupráci
s fungujícími spolky a občanskými iniciativami, podporu kulturních,
společenských a sportovních akcí, které utužují dobré mezilidské vztahy.
A pochopitelně se budu věnovat ochraně a tvorbě životního prostředí v obci.
Venkovský prostor dnes prochází velmi dynamickými změnami.
Mnohem více než tradiční hospodářské aktivity (např. chov slepic) se lidé
stěhují na venkov za přírodním prostředím, zdravějším ovzduším, relaxací či
sportovními aktivitami. To vyvolává nové postupy řešení. V tomto směru
máme obrovský potenciál. Zkrátka, rád bych přispěl k tomu, aby v naší krásné
obci bylo příjemné žití.“
Držím vám palce a přeji, abyste případným pochybovačům ukázal, že jde
náročnou práci skloubit se starostováním dvousethlavé obce. Zkrátka, že když se chce,
tak to jde. Přeji vám i všem vašim spolupracovníkům hodně úspěchů v práci. Děkuji za
rozhovor.
RR

PŘEDSTAVUJEME VÁM
Od začátku července máme na obecním úřadu novou úřednici. Stala se jí
Martina Cibulková, kterou mnozí z nás znají. Zde je její vizitka pro ty, kteří by snad
nevěděli:

Martina Cibulková žije v Přehvozdí od roku 2009. Narodila se nedaleko, a to v
Českém Brodě. Nějakou dobu žila v Praze, ale pak se vrátila do svého rodiště.
Vystudovala střední ekonomickou školu v Praze. Je jí 43 let, má dvě děti, 8 a 13 let.
Na úřadě se s ní budete setkávat nejen při všech finančních operacích, jako jsou
např. platby za popelnice a psa, nájmy za obecní byty a vodné, ale také všech dalších
úkonech, jako je např. přihlášení k trvalému pobytu, narození nebo úmrtí v rodině, a
tak podobně.
Mimo jiné funguje jako mezičlánek mezi občany a zastupiteli, takže se nebojte a
kdykoliv cokoliv budete chtít vědět, buď se zastavte na úřadě, nebo své dotazy napište
na obecní email obec@prehvozdi.cz.
Popřejme jí hodně úspěchů v práci a také, aby se jí v nové funkci líbilo. A také
to, aby s námi, občany, měla trpělivost.

PŘIPOMÍNÁME
Úřední hodiny OÚ jsou v pondělí a ve středu od 16 do 18 hodin.
Prosíme občany, aby hodiny určené pro veřejnost respektovaly! Navzdory tomu, že
úřednice OÚ je v kanceláři každý den, má mnoho jiných povinností a administrativy.
Nemůže se tak věnovat příchozím, aniž by jí nevznikl chaos v jiných rozpracovaných
operacích. Děkujeme.

DŮLEŽITÉ VÝZVY
BUĎME MODERNÍ A INFORMOVANÍ
V ČR je již přes 600 obcí, které používají pro své občany službu, která
je rychle a včas informuje o dění v obci. Ať už to je jen jednání zastupitelstva
nebo odstávka dodávky vody nebo elektřiny.
Tuto službu bychom rádi nabídli i v naší obci. Líbilo by se vám být
informováni zasláním SMS zprávy do vašeho mobilu nebo na e-mailovou
adresu? Dejte nám vědět – pište na obec@prehvozdi.cz, volejte na tel.č. 321
623 342 nebo se přijďte osobně domluvit.

Žádáme občany, aby nenechávali své psy po obci volně pobíhat bez vodítka.
A také aby sbírali po svých psích miláčcích exkrementy. Po vsi je rozmístěno dost
odpadkových košů, které jsou k tomuto účelu určeny. Děkujeme.

NAPIŠTE VZKAZ PRO BUDOUCÍ GENERACE
ČASOVÁ KAPSLE JE STÁLE OTEVŘENÁ
Připomínáme všem, kdo by ještě rádi napsali nějaký vzkaz pro budoucí generace
do časové kapsle, že tak mohou učinit. Kapsle je stále ještě otevřená a je uložena na
obecním úřadu. Vložit do ní můžete cokoli, co považujete za důležité, aby se o našem
životě dozvěděli naši následovníci.
Můžete napsat vzkaz, nebo natočit dokumentární film, či vložit do obálky
fotografie. Do kapsle je možné vložit např. i nějaký datový nosič, ale protože nevíme,
kdy a kdo naši kapsli najde a otevře a také netušíme, zda za sto nebo dvě stě let bude
existovat technologie, která přečte ty současné, bude asi nejjednodušší napsat nějaký
text. Česky se, doufejme, tady bude mluvit i za několik dalších stovek let.

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu ukončení činnosti bude od 1. září 2015 uzavřena zdejší prodejna.
V nejbližší době bude ale vypsáno nové výběrové řízení na její provozování. Doufejme
tedy, že se i v naší malé obci opět dočkáme fungujícího obchůdku.

NOVÉ ATRAKCE NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
Na dětské hřiště u hospody byl umístěn nový pružinový
koník. V dohledné době přibude do dětského veřejného
mobiliáře ještě dřevěný domeček. Dětem by měl sloužit k hraní
po natření a pokrytí střechy šindelem. Obě atrakce byly
financovány z peněz, které nám občané věnovali na dětských
akcích jako dobrovolné vstupné.

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI
Nedá mi, abych se ještě jednou neohlédla za oslavami šestistého výročí naší
obce. Myslím, že se tato akce velmi vydařila, protože bylo vidět, že se zdejší obyvatelé
i přespolní příchozí dobře bavili, pojedli i popili. Počasí přálo a večerní ohňostroj
možná i předčil očekávání.
Nutno podotknout, že v červenci k naší spokojenosti dorazila na obecní účet i
dotace, kterou na tuto akci přislíbil hejtman Středočeského kraje.

Ještě jednou za zastupitele obce jmenovitě poděkujme všem, kdo se aktivně
zapojili jak do organizace, tak dalších aktivit vázaných k oslavám.
Zvlášť je třeba poděkovat ženám, které připravily dětské dílničky a kavárnu.
Jsou to Alena Rudolfová, Aneta Nováková, Lenka Mučková a Lenka Žižková.
A také všem "pekařkám", které vyrobily a nabídly ke konzumaci v kavárně
úžasné zákusky a dortíky. Pekly je Ivana Šanobová, Jitka Skaličková, Marta Lubrová,
Martina Šebková, Eva Popovičová, Hana Šindelářová, Věra Říhová a Věra Burdová.
Sponzorsky na tuto akci z naší obce přispěli František Říha a Sylva Ševečková.
Všem ještě jednou velmi děkujeme.

DĚTSKÝ DEN V PŘEHVOZDÍ
Den, respektive odpoledne pro naše ratolesti proběhlo již 27. června 2015.
Oslava svátku dětí byla zahájena ve dvě odpoledne a jeho tématem byl tentokrát cirkus.
I přes mírnou nepřízeň počasí - na začátku odpoledne pršelo, takže se děti a
jejich doprovod musel přesunout pod špejchar. K velké radosti organizátorek dorazilo
hodně dětí.
Bylo pro ně připraveno deset úkolů, např. stavba šapitó formou zatloukání
hřebíků, dále třeba krasojízda. Snad nejzábavnější pro děti byla překážková dráha
složená s gymnastického nářadí. Po splnění úkolů si děti na chůdách došly pro obří
kornout, v němž byl ukrytý např. plyšový maňásek nebo krtek či drobné dárečky a
sladkosti.

TŘÍDĚNÍ ODAPDŮ ZAČÍNÁ U NÁS DOMA
Každá běžná domácnost produkuje odpady, se kterými je pak třeba správně
naložit. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale na
smetištích. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě
my.
Vyhodíme-li plastový kelímek do směsky, nedáme obalu od jogurtu šanci na
další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme,
tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme.
Nejsnadnějším způsobem třídění odpadů, je už v místě jejich vzniku, tedy
v domácnostech. Ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila, ho stačí hodit do koše
na tříděný odpad.
Průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy
odpadů by měl být prostor pro odkládání největší. Je ale jen na každém z nás, jak si
doma třídění zařídí.

VÍTE, ŽE:
 možnost třídit odpad má u nás 10 483 885 obyvatel, což je 99 % z celkového počtu
 v roce 2014 se vytřídilo v ČR 690 047 tun obalových odpadů
 ve stejném roce bylo využito a recyklováno 135 212 tun plastů, což je 67 %
plastového odpadu
 také skla bylo sebráno a recyklováno úctyhodné množství – 129 993 tun, tedy 73 %
skleněných obalů
 papíru bylo recyklováno 330 205 tun, což je 89 % papírových obalů

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.
IV. ročník
Příští číslo 3/2015 vyjde v prosinci.

PÁTÝ ROČNÍK DIVADELNÍHO FESTIVALU
PŘEHVOZDĚNÍ
Psal se rok 2011, začínalo léto a na zahrádce hostince U Lípy svobody se zrodil
nápad, uspořádat divadelní festival pod širým nebem. Sešlo se pár milovníků
kulturního dění, akci připravili během jednoho měsíce.
1. ročník se konal v září 2011, kdy přijela amatérská i profesionální divadla, večer
zahrály kapely CZ a Emma, lidé se mohli občerstvit dobrým jídlem a pitím. Počasí celé
akci přálo, lidé se bavili celé odpoledne až do pozdních nočních hodin. Ještě dlouho po
festivalu jsme se setkávali s pozitivním hodnocením a to rozhodlo, že v příštím roce
akci opět zopakujeme. A tak se stalo.
2. ročník se povedl, počasí opět přálo, účinkovalo zde divadlo eMILLIon od
Humpolce a také divadlo Buchty a loutky z Prahy. Hráli se pohádky pro děti a malá
komedie pro dospělé. To nás přesvědčilo, že festival tu má již své tradiční místo. Po
jeho skončení začal vznikat další nápad, založit ochotnický spolek nadšenců amatérůherců, navázat tak na místní tradici, neb za první republiky tu ochotnický spolek již
existoval.
A tak v roce 2012 byl založen ochotnický spolek Šťavnatá chvíle, jako první
představení jsme nastudovali Perníkovou chaloupku, která se hrála v sále místního
hostince k příležitosti dětské akce Mikulášská. Dále jsme nastudovali pohádku Lakomá
Barka, kterou jsme zahráli na již tradičním 3. ročníku divadelního festivalu v roce 2013.
Dnes má náš ochotnický spolek Šťavnatá chvíle nastudované tři pohádky, se
kterými hostoval v okolních obcích Přistoupim a Krupá. Čtvrtou pohádku právě
připravujeme a zahrajeme ji na 5. ročníku našeho festivalu dne 5. 9. 2015 v Přehvozdí
pod širým nebem hostince U Lípy. Tímto vás všechny srdečně zveme, přijďte se
pobavit, zasmát. Ještě jednou jste srdečně zváni na páté Přehvozdění!

