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Proč o Velikonocích malujeme a barvíme vajíčka
Malovaná vajíčka či kraslice jsou

vidí symbolické spojení se zmrtvýchvstáním

jedním z nejznámějších symbolů Velikonoc.

Ježíše. Nejstarší nalezená kraslice je prý

Staly se jím již v době před Kristem. Existuje

stará 2300 let. V Českých zemích dávaly

mnoho výkladů, proč tomu tak je. Jeden z

dívky vajíčka chlapcům jako odměnu za

nich mluví o tom, že vejce obsahuje nový

vyšlehání a koledu, musela být plná a

život a už odpradávna bylo symbolem

barevná. Vyfouknutá vejce, tzv. pouchy

plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení.

nebo vejdumky, sloužila především jako

Možná zvyk jíst vejce souvisel i s postním

dekorace. Tradičními velikonočními barvami

obdobím, kdy šlo o zakázanou potravinu. A

jsou červená, žlutá, zelená, hnědá a černá –

protože vajíčka byla pro naše předky velmi

tedy barvy, které lze získat z přírodních

důležitou součástí jídelníčku, zařadili jej zpět,

zdrojů. Červená barva ochraňovala podle

co

pověr před démony a zároveň symbolizovala

nejdříve

mohli.

Vejce

je

tajemné,

schovává se v něm život, a křesťané v něm

lásku a život.

Upečte si netradiční Velikonoční věnec
utěrkou

a necháme

dalších

15 minut

odpočinout.
Nakonec

věnec

vajíčkem,

potřeme

rozšlehaným

ozdobíme

mandlemi

a v předehřáté troubě pečeme při 180 °C,
dokud kůrka hezky nezhnědne a leskne se.
Pečeme
zkoušíme

Potřebujeme tyto suroviny:

asi
špejlí.

vychladnout

200 ml 12% smetany, 1 kostka droždí,
90 g cukru, 250 g polohrubé mouky, 250 g

40
a

minut,

Po

propečenost

upečení

necháme

pocukrujeme. Zdobíme

zápichy s velikonočními motivy nebo do
otvoru uprostřed vložíme zdobená vejce.

hladké mouky, 1 vejce, 2 žloutky, 100 g

Je to originální dekorace na velikonoční

másla, vanilkový cukr, kůra z 1 citronu,

stůl. A rodinu jistě potěší, že je úplně celá

špetka soli.

k jídlu!

Na obarvení těsta: 60 g mletého máku,
40 ml

mléka,

2 lžíce

cukru,

1 lžička

skořice, 100 g nastrouhané mrkve, 2 lžíce
hladké

mouky,

50 g

rozinek,

100 ml

rumu, 50 g nasekaných mandlí a ořechů. Na
ozdobu: 10 g půlených mandlí, 1 vejce.
Postup:

Z vlažné smetany, droždí, lžíce

cukru a 2 lžic polohrubé mouky vymícháme
kvásek, který na chvíli odstavíme na teplé
místo, aby vzešel. Do mísy přesypeme obě
mouky, přidáme vejce a žloutky, rozpuštěné
máslo, cukr, vanilkový cukr, citronovou kůru,
špetku soli a vypracujeme hladké těsto.
Vytvoříme

tři

bochánky,

do

kterých

zapracujeme mletý mák se skořicí, mrkev a
rozinky a nakonec sekané ořechy a mandle.
Necháme je v teple kynout 40 minut.
Pak z nich vyválíme cca 70 cm dlouhé
válečky a spleteme je.

Cop stočíme do

věnce a přeneseme na plech, přikryjeme

Jarní pampeliškový salát
Suroviny: mladé listy pampelišky, petržel,
ředkvičky, zakysaná smetana, sůl, pepř.
Listy a ředkvičky opláchneme vodou,
nařežeme na menší kousky, zalijeme mírně
osolenou

a

opepřenou

zakysankou.

Ozdobíme nasekanou pažitkou.
Krásné a chutné Velikonoce přeje RR

JAK JSME HOSPODAŘILI
V MINULÉM ROCE

PRIVATIZACE BYTOVEK
FINIŠUJE
Privatizace
zdejších
bytovek
probíhá déle než rok. Tento proces je
bohužel také během na dlouhou trať.
Nicméně i tady se zdá, že k radosti
všech zúčastněných, jde vše podle
plánu a hlavně do finále. K podpisu je
již připravena většina smluv, které
napřed musí odsouhlasit zastupitelstvo
obce.

V minulém roce byl rozpočet
obce opět vyrovnaný. Příjmy do
rozpočtu činily 4,8 milionu, přičemž
faktické příjmy byly 4,9 milionu
korun a výdaje jen 3,6 milionu.
V obecní kase nám tak zbylo 1,3
milionu korun.
Podrobně rozepsané příjmy a
výdaje naší obce najdete na
www.obecprehvozdi.cz. Nyní je na
účtu obce 8,5 milionu korun a
předpokládá se zisk 11,5 milionu
z prodeje bytovek.
V roce 2018 tak máme, či spíše
budeme mít, výrazně vyšší rozpočet,
než je obvyklé. Tomu také
odpovídají plánované investice jako
je v první řadě dokončení tlakové
kanalizace a výstavba čističky,
finanční spoluúčast obce na osazení
čerpacích stanic pro tlakovou
kanalizaci a domácích čističek. Dále
pak zamýšlená realizace cest,
chodníků osvětlení v obci a mnohé
další.

OBEC ZAKOPUPILA
TRAKTOR S LESNICKOU
VÝBAVOU
Od poloviny minulého roku má obec
zaměstnance Josefa Rudolfa, který se
nám stará především o naše lesy a
zeleň v obci, ale i údržbu silnic v zimě.
V současné době je asi nejvíce na
očích jeho práce na kácení a čištění a
obnově třešňového sadu nad obcí a
likvidace
pokácených
náletových
stromů. K tomu, aby se mohl dobře
starat o naše obecní lesy, bylo potřeba
obstarat funkční moderní techniku.
Proto obec zakoupila traktor, který má
i lesnickou výbavu. Pan Rudolf se totiž
stará o lesy o celkové výměře 74,9
hektarů. Z toho je cca 1,13 hektaru
ostatních ploch, jakou jsou lesní cesty
a další zpevněné plochy. V letošním
roce je plánováno vyznačení hranice
obecního lesního majetku i v terénu.
Kromě této fyzicky náročné
práce, zvládá také spravovat, nebo
chcete-li administrovat, naše webové
obecní stránky, fotit a vkládat
fotografie na web, aby nebyl „mrtvý“,
což se mu daří výborně a spolu se svou

ženou
spoluorganizovat
a
dokumentovat veškeré akce a dění
v obci. Také byl pověřen psaním
obecní kroniky a založením obecního
facebooku.

ZPRÁVY O LESE
Minulý rok již bylo vysázeno cca 3000
stromků jako doplnění stávajících ploch
a jako rekultivace po vojenské činnosti.
Přibližně 3 hektary mladých porostů
byly ožnuty. Ošetřeno repelenty proti
okusu zvěří bylo zhruba 2,5 hektaru, a
na ploše cca jednoho hektaru byl
proveden výsek plevelných dřevin
(habr, ostružina a bez). Z tzv. nahodilé
těžby jsme získali 30 m3 palivového
dřeva (zlomy, vývraty a souše).

PRODEJ PALIVA
Zájemci o štípané nebo metrové
rovnané dřevo si mohou objednávat na
obecním úřadě požadované množství
(ceník je v příloze). Dřevo vyrobí a
doveze zaměstnanec obce Josef
Rudolf.
Dřevo,
z důvodu

transparentnosti
dodáváme
pouze
rovnané v metrech nebo štípané
sypané.
Základní
jednotkou
je
prostorový
metr
(PRM).
Kapacita
dopravního
prostředku je cca 3
PRM.
Surovina
pochází výhradně z
obecního lesa, z
letošní mýtní těžby.
Platba pak proběhne na obecním
úřadě, dle dodacího listu potvrzeného
při převzetí dřeva.

SAMOVÝROBA
Samovýroba probíhá stejně jako
v jiných letech. Cena zůstala 200
Kč/PRM, zájemci se mohou přihlásit na
obecním úřadě nebo přímo u Kamila
Šebka. Po podpisu smlouvy, dodacího
listu a provedené platbě na obecním
úřadu, pak mohou začít s prací. Těží se
dřevo horší kvality nebo rozptýlené v
porostu, které nelze lépe ekonomicky
zhodnotit.

CENÍK PALIVOVÉHO DŘEVA
platný od 15. 2. 2018, uvedené ceny jsou včetně DPH 21%
DŘEVINA

ŠTÍPANÉ SYPANÉ 33 cm

ROVNANÉ METROVÉ

Listnaté tvrdé
Habr, jasan, dub, buk

1000 Kč/PRM 1000 Kč/PRMS

1100 Kč/PRM

Listnaté měkké
Olše, osika, jíva

750 Kč/PRM 700 Kč/PRMS

700 Kč/PRM

Bříza

1000 Kč/PRM 950 Kč/PRMS

1000 Kč/PRM

Jehličnaté
Smrk, borovice, modřín

800 Kč/PRM 800 Kč/PRMS

800 Kč/PRM

Doprava do 5 km zdarma, jednotka PRM je hráň dřeva o rozměrech 1m x 1m x 1m.
Platí pouze pro rovnané dřevo.

KASÁRNA - KONEČNÉ
ROZHODNUTÍ
Po dlouholetých pokusech a různých
úvahách o záchraně, pronájmu, event.
nějakém smysluplném využití objektu

Foto: J.Rudolf
bývalých kasáren, vedení obce již
minulý rok odsouhlasilo variantu
demolice objektu, a to především
z bezpečnostních důvodů. Nyní byl
zadán ke zpracování tzv. demoliční
projekt, který je nutný k podání žádosti
o demolici na příslušném stavebním

úřadu. Projekt samozřejmě především
řeší likvidaci sutin.
Zatím byla alespoň vyčištěna a
prokácena
přístupová
cesta
ke
kasárnám. S tím také souvisí i
trojúhelníkovitý sad u hlavní silnice nad
obcí směrem na Kostelec. Nejde si
nevšimnout mohutného prosvětlení,
vykácení náletových stromů a vyčištění
pozemku.
V těchto
místech
byl
třešňový sad, a tak se vedení obce
rozhodlo ho obnovit.

VÝSTAVBA OBECNÍCH
RYBNÍKŮ ZAHÁJENA
O úmyslu a snaze vybudovat obecní
rybníky jsme vás informovali již v roce
2016. Tehdy se také rozeběhl proces
schvalování projektů, podávání žádostí
o dotace a vyřizování mnoha a mnoha

úředních úkonů, které se k takovému
projektu vážou. Než všechna řízení a
schvalování proběhla, trvalo to další
rok!
Nicméně dnes můžeme konstatovat,
že během dubna 2018 konečně
započnou práce na výstavbě rybníků.
Vše potřebné, jako např. zaměření,
vykácení porostu v jejich místě, atp. je
již hotovo, a tak se může začít budovat
vlastní rybník, resp. rybníky. Přejme si
tedy, aby tento rok realizace našich
dvou rybníků dopadla úspěšně.

budov či obnovu zeleně na mezích pro
možnost hnízdění ptáků. Podpora se
týká i výsadby galeriové zeleně podél
vodotečí a návesních nádrží. Stromy
pak musejí být vysázeny do konce
kalendářního roku.
Žádáme tedy o příspěvek na
stromořadí
z padesáti
lip,
které
bychom vysadili na severním svahu, a
to na obecní úvozové cestě, vedoucí za
novými stavebními pozemky.

Vize do budoucna je, že by okolo
nich vedl „procházkový okruh“, přičemž
by se dalo jít po cestě z obce kolem
nové zástavby na severním svahu –
kde bude vysázena alej padesáti lip právě „za zády“ pozemků, kde vede
podle pozemkových knih úvozová cesta
až dolů k mostku. Tam by se tento
procházkový okruh nebo cesta stáčela
kolem budoucí kontejnerové čističky
zase vzhůru do staré zástavby na
jižním svahu obce.

CHCEME S POMOCÍ NADACE
ČEZ VYSADIT ALEJ SVOBODY
Naše obec podává žádost na
výsadbu
v
rámci
grantového
programu Stromy Nadace ČEZ o
příspěvek na stromořadí padesáti lip.
Výše příspěvku je až 150 000 Kč. Tato
nadace podporuje
vznik nových
stromořadí a obnovu historických alejí,
které buď zcela zanikly, nebo byly
přestárlé. Také musí jít o výsadbu
původních druhů dřevin v podobě alejí
a stromořadí, které slouží jako bariéra
proti větru a prachu. Zahrnuje to ale i
liniovou výsadbu stromů u veřejných

Mimochodem, víte, že lip je
několik druhů? Např. lípa obecná,
velkolistá, malolistá, stříbrná,
zelená, plstnatá, řapíkatá, srdčitá,
americká,
čínská,
kavkazská,
mongolská, japonská, ostrovní …

Lípa je českým národním
symbolem. Porazila totiž dub!
Napadlo vás někdy, proč je lípa
český národní strom? Lípa se stala pro
svou vůni, půvabnou korunu i vlídný

stín symbolem ochrany, pomoci a
lásky. Lidé věřili, že dokáže odehnat zlé
duchy a svou energií zbaví člověka
chmurných myšlenek.
Byla jedním ze dvou stromů, které
indoevropské kmeny od nepaměti
uctívaly. Asi nebudeme daleko od
pravdy, když připustíme, že volba
padla na lípu právě proto, že naše
předky udivovala svou mohutností a
dlouhověkostí.

Slovanů i oficiálně. Od té doby ji za
svůj národní strom považují i Češi.

Proč obnovovat stromořadí
v krajině

Druhým takovým stromem byl dub.
Dohromady s lípou tvořily silnou
významovou dvojici. Dub v ní zastával
roli mužského prvku, lípa ženského.
Tuto symboliku přijali za svou v
pozdějších dobách Slované, Baltové a
Italici.
Lípa je rozšířená po celém mírném
pásu severní polokoule, kde se
vyskytuje asi 30 až 40 druhů. V České
republice jsou původní jen dva druhy:
lípa velkolistá a lípa malolistá neboli
srdčitá.

Lípy voní, nalévají do horkého
večera celá vědra lahodné vůně, mámí
mysl lidem i včelám. I listí mají jedlé.
Pochází od nich vzácný lipový med,
dávají květ na čaj. Dříve se z nich dřelo
lýčí na vázání i pletení tašek a laptí. A
chodilo se i v jejich dřevě ostrouhaném
do podoby dřeváků. Je to prostě
užitečný i krásný strom.

CENTRÁLNÍ ČISTIČKA V
DOHLEDU
V době národního obrození ale
doznala symbolika stromů významných
změn. Ve středoevropském kontextu
byl dub stále více spojován s
německým národem, zatímco lípa se
slovanským.
Vše
vyvrcholilo
na
Všeslovanském sjezdu v Praze roku
1848, kde se lípa stala stromem

Žádost o dotaci na výstavbu tzv.
centrální kontejnerové čističky byla
podána na SFŽP (Státní fond životního
prostředí). Nyní na konci dubna se
dozvíme, zda dotaci dostaneme nebo
ne. Nicméně ani zamítavé stanovisko
nic nezmění na tom, že stavět budeme.
A to z rozpočtu obce. Je počítáno se
spoluúčastí občanů při budování

čerpacích stanic. Na obecní náklady byl
aktualizován
projekt
jednotlivých
tlakových
přípojek
a
CČOV
(komunikace, oplocení, přípojky a
elektro).

STEJNĚ JAKO DOMÁCÍ EKO
ČISTIČKY
Občané, kteří si zvolili domácí čistírnu
odpadních vod cca 25 majitelů
domů, mají již také vypracované
jednotlivé projekty.
Obec i těmto
občanům přispěje na realizaci, pokud

zvolí technologicky pokročilejší variantu
s automaticky řízeným provozem a
bude splňovat limity kvality čištění.

Od předání projektu, resp. zahájení
stavby, je žádoucí čistírnu zprovoznit
do jednoho roku. Starosta obce
„ekosamočistitele“ v dohledné době
sezve na schůzku, kde jim vše kolem
výstavby
individuálních
čističek
podrobně a do detailů vysvětlí.

VÝZVA OBČANŮM PŘEHVOZDÍ
PROSÍME VŠECHNY OBČANY PŘEHVOZDÍ, RESP.
STAROUSEDLÍKY, KTEŘÍ MAJÍ DOMA NĚJAKÉ
DOBODÉ MATERIÁLY, NEJSPÍŠ FOTOGRAFIE NEBO I
JINÉ ARTEFAKTY Z DOBY PRVNÍ REPUBLIKY ČI
ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA, ABY SE PŘIHLÁSILI
NA OBECNÍM ÚŘADĚ. RÁDI BYCHOM TYTO
MATERIÁLY POUŽILI PŘI CHYSTANÉ AKCI K 100.
VÝROČÍ. UVÍTÁME KAŽDÝ NÁPAD A TIP NA PRŮBĚH
OSLAV TOHOTO VÝROČÍ V NAŠÍ OBCI. DĚKUJEME.

Občasník Info PŘEHVOZDNÍK vydává OÚ Přehvozdí, okr. Kolín. Vaše názory, podněty,
nápady a postřehy a foto k dění v obci nám posílejte na e-mail: obec@prehvozdi.cz
nebo renyreih@seznam.cz. Texty, zlom a grafika RR a EP. VII. ročník. Předpokládané
vydání č. 2/2018 v červnu. Čtěte také na facebookových stránkách obce.
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