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A JE TU OPĚT KONEC ŠKOLNÍHO ROKU A ZAČÁTEK PRÁZDNIN…
Největší radost určitě mají všechny děti, které ještě chodí do školy. Ať už ti nejmenší
ze základek nebo středně velcí ze středních škol, ale určitě i ti dospělí, kteří studují na
vysokých školách. Prázdniny jsou pro všechny určitě krásné dny volna provoněné lučním
kvítím, senem, nádherně vonícím lesem a houbami.
A pokud vyjedete někam k moři, pak také prosolené a prosluněné tetelícím se horkým
vzduchem na písčitých plážích přímořských letovisek. Ostatně, i my, kdo už do školy dávno
nechodíme, máme rádi prázdninový čas. Přejeme všem krásné letní dny.

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj vyhlásila a nařizuje
MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel.
Chovatelé včel musí provést tato opatření:
Letní ošetření
Chovatelům včel se stanovišti včelstev na územích všech okresů
Středočeského kraje je nařízeno ošetření všech včelstev. Ošetření
musí být provedeno neprodleně po posledním odběru
medu, nejpozději do 31. července 2013!
Chovatelům včel, kteří s včelstvy kočují, je nařízeno provést po 1. červnu 2013
ošetření nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště. Je zakázáno
ošetřovat včelstva před posledním vytočením medu přípravky, které neobsahují
kyselinu mravenčí.
Podzimní ošetření
Do 30. září 2013 vložit na dna úlů vyjímatelné a čistitelné podložky, aby
pokryly celé dno.
Od 10. října 2013 do 31. prosince 2013 v intervalech 14 – 21 dnů mezi
jednotlivými ošetřeními zajistit trojí ošetření všech včelstev na stanovišti přípravkem
Varidol 125 mg/ml, nebo ošetření včelstev na stanovišti přípravkem s
kyselinou mravenčí nebo thymolem. Je nutné ometení a očištění podložek za 5
– 7 dní po každém ošetření. Také je nutné odstranit zavíčkované plody vyřezáním
nebo rozdrásáním před druhým nebo třetím ošetřením.
Zimní měl
Do 15. února 2014 odebrat směsný vzorek zimní měli a odevzdat ho
k vyšetření. Vzorek musí být odebrán nejdříve 30 dní po posledním vložení
ometených a čistých podložek na dna úlů. Podkladem pro vyšetření vzorku zimní měli
laboratoří je objednávka vystavená úředním veterinárním lékařem místně
příslušného inspektorátu KVS SVS pro Středočeský kraj.
Chovatelům včel je zakázáno přesívat odebranou měl přes síta s otvory menšími než
4 mm.
Sankce za nedodržení nařízení
Za nesplnění nebo porušení povinností, vyplývajících z mimořádných veterinárních
opatření, může správní orgán uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, jde-li o
fyzickou osobu, nebo až 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu či podnikající
fyzickou osobu. Plné znění najdete na www.prehvozdi.cz.
CO VLASTNĚ JE VARROÁZA?
Varroáza, nebo také varroóza,
je infekční onemocnění včel způsobené roztočem Varroa
destructor (Anderson
a
Trueman,
2000),
původně
označovaný jako Varroa jacobsoni (Oudemans, 1904).
Tento roztoč pochází z Indie, avšak tamní včely jsou vůči
němu rezistentní, narozdíl od včel evropských. V ČR se tento

roztoč objevil v sedmdesátých letech 20. století. Napadá především plod, ale i dospělé
jedince, které značně oslabuje sáním hemolymfy. Léčba varroázy se provádí po
sběru medu v podzimních měsících.
Příznaky onemocnění
Včelstvo postupně slábne, líhnou se včely s nedokonale vyvinutými křídly,
zakrnělýma nohama či menším počtem nohou. Dochází k výraznému zkrácení délky
života, přičemž včely hynou často během zimy, v případě masivního napadení už na
podzim.
Na přelomu let 2007– 2008 zahynula v důsledku varroázy přibližně třetina včelstev
v ČR!

PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA
Upozorňujeme občany na plánované přerušení dodávky
elektrického proudu dne 1. 7. 2013 v době od 8.00 hodin ráno
do 18.00 hod. odpoledne. Důvodem jsou revize a opravy v
distribuční síti ČEZ.
Vlivem odstávky nepoteče v této době ani voda v
obecním vodovodním řadu! Proto žádáme dotčené občany, aby
si na dobu odstávky zajistili dostatečnou zásobu pitné i
užitkové vody.

NOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
Zastupitelé obce se dohodli na změně úředních hodin pro
veřejnost, a to s účinností od 1. července 2013. Každou středu budou
nadále moci občané obce v případě potřeby navštívit místní úřad již
od 16.00 do 18.00 hodin.

ODMÍTNUTÍ DOTACE NA VRT
Z důvodu realizace přivaděče pitné vody z Kostelce nad
Černými lesy, bylo zastupitelstvem odsouhlaseno vrácení, resp.
odmítnutí dotace na nový obecní vrt, o jehož prohloubení se v
minulosti uvažovalo.

Nedávno jsem si v naší obci všimla, že z kontejneru na papír vykukuje plastová
láhev. Je sice pravda, že kontejner na PLAST byl už plný, ale dávat „petku“ do papíru?
To ji snad raději položím k příslušnému kontejneru na zem, i když to také není úplně
nejlepší řešení. Daleko „nejlepšími“ byli ale odpadky lino a eternit – což jsou
jednoznačně odpady nebezpečné!, které se svážejí jednou za půl roku.
Určitě by bylo rozumnější si takový odpad schovat a vyhodit ho, až
když je přistaven speciální kontejner (svoz byl 18. 5. 2013), nebo ho na
vlastní náklady odvézt na skládku.
Pokud v naší obci nebudeme poctivě třídit odpad, může se nám lehce
stát, že kvůli neukázněnému jednotlivci nepřiteče do obecní pokladny
platba, která obci přísluší jen v případě, že opravdu odpad třídí! V tom případě by
se také mohlo stát, že obec bude donucena přistoupit k sankcím. Každý z nás totiž 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!
RR
P.S. Slíbené další kontejnery na tříděný odpad budou, jen se kvůli povodním poněkud
odsunul termín jejich dodání. Mějte trpělivost.

CO DODAT…
Členové SDH Přehvozdí poslali na účet obce Budimeřice v okrese
Nymburk 10 000 Kč, aby tak přispěli obyvatelům této vsi na likvidaci
následků povodní. Za ukázkovou solidaritu si určitě zaslouží pochvalu a náš
palec nahoru.

VELKÝ DÍK NAŠIM HASIČŮM
V době přívalových dešťů a následných záplav, které na začátku června
pořádně potrápily celé Česko i Evropu, zasahovali místní hasiči i v naší vsi. Díky
jejich rychlému zásahu u malého rybníčku vedle bývalé školy, kdy zde museli bagrem
operativně zprůchodnit zanesenou odvodňovací strouhu, zabránili vytopení nově
zrekonstruovaného domu i zatopení dalších stavení v nejnižší části obce. Děkujeme.

SEKÁM, SEKÁŠ – NESEKAJÍ?

ošklivé versus pěkné
Stejně, jako v minulých letech chceme upozornit všechny občany naší obce,
že jsou ze zákona povinni se o pozemky, které vlastní, postarat tak, aby vegetace na
nich neobtěžovala jejich sousedy. V praxi to znamená, že by na pozemku neměly být
např. dvoumetrové kopřivy, bodláky, ale třeba ani náletové, plevelné stromy a keře.
Zákon stanoví, že vlastník pozemku v obci je povinen jej nejméně dvakrát
ročně posekat. Což ovšem může obec, resp. její zastupitelé, změnit místní vyhláškou.
Není neobvyklé, že se v obcích usnášejí na třech sečích ročně všude tam, kde pozemky
přiléhají k zástavbě, a to proto, aby se zeleň v obci stala součástí kultury bydlení.
Děkujeme všem, kteří zákon respektují, a vyzýváme všechny
vlastníky pozemků v naší obci, které bezprostředně přiléhají k zástavbě,
aby je náležitě obhospodařovali a nenutili tak zastupitele obce
k případným sankcím.

POZVÁNKY NA LETNÍ AKCE
SDH PŘEHVOZDÍ pořádá v sobotu 27. července 2013 OPEN AIR LETNÍ PYŽAMOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU. Plánovaný
začátek je ve 20.00 HODIN na místním hřišti.

OBECNÍ ÚŘAD PŘEHVOZDÍ VÁS ZVE
Poslední den prázdnin, tedy 31. srpna 2013, na zájezd
do ZOO PRAHA. Doprava bude zdarma, a tak si zájemci
zaplatí pouze vstupné! Odjezd autobusu je plánovaný ze
zastávky směr Český Brod v 8.30 hodin.
Zájemci o návštěvu ZOO PRAHA se mohou hlásit již
nyní na místním úřadě Kateřině Skořepové. A to nejlépe v
úředních hodinách každou středu mezi 16.00 až 18.00 hod. buď osobně, nebo
telefonem: 321 623 342, popřípadě e-mailem na adresu obec@prehvozdi.cz.

Zoologická zahrada má rozlohu 60 ha, z toho 50 ha činí expozice. Projít
se můžete po deseti kilometrech cest!

Pozvánky na jednotlivé akce najdete později ve svých schránkách.

DENNÍ TÁBOR PRO DĚTI
V naší obci je již druhým rokem pořádán tzv. příměstský neboli denní tábor
pro děti. Rodiče děti předají vždy v domluvenou hodinu ráno a týž den večer si je
vyzvednou na stejném
místě. Minulý rok to bylo
před hospodou U Lípy
svobody, kde je také zajištěn
pobyt
dětí,
pokud
nepřeje počasí a prší.
Tento
způsob,
kdy je dítě zaměstnáno a
hlídáno jen přes den a
na noc se vrací domů, je
velmi oblíbený zejména
u rodičů, kteří nemají jiné
hlídání
nebo
dovolenou, nebo nechtějí,
aby se jejich dítě jen
tak bezcílně poflakovalo.
„Tábor“ bude probíhat ve dnech od 5. do 9. srpna 2013, přičemž za den
zaplatíte pouze 200 Kč. Hlavním organizátorem je Ing. Lenka Bažantová, na kterou
se můžete v případě zájmu obrátit přes e-mail: lenka.rendekova@seznam.cz. Pokud
chcete své dítě přihlásit, učiňte tak nejlépe týden před jeho začátkem.

PŘIJĎTE POBEJT!
NOVOU OSVĚŽOVNU V RETRO STYLU OTEVÍRÁME JIŽ
2. ČERVENCE 2013 V 8.00 HODIN. „OBECNÍ KLUBOVNU“
NAJDETE HNED VEDLE POTRAVIN PETRA.
Z nabídky: pivo (na čepu Svijanský máz 11°), limo, malinovka,
džus, ale také třeba káva a čaj, ba i něco ostřejšího. Nejen pro děti různé
zmrzliny. Vše podle chuti a poptávky.
K zahnání hladu nebo mlsný jazýček nabídneme např. párek
v rohlíku, různé klobásky studené i teplé, tlačenku s cibulí, nakládaný
hermelín a další pochoutky, samozřejmě vždy s čerstvým pečivem… Ke
kávě to pak mohou být výborné koláčky a koblihy.
BUDEME TU PRO VÁS OD RÁNA AŽ DO VEČERA,
SEDM DNÍ V TÝDNU!

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 maily – obce a redakce. Děkujeme, ušetříme tak mnoho papíru! 
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.

