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SLAVÍME HO VLASTNĚ JEN OMYLEM
Přestože ho oficiálně neuznává žádná vláda a není vyznačen v kalendáři,
je 1. duben lidmi oslavován téměř po celém světě. Evropané tento den, tzv. APRÍL,
slaví už od středověku. Dokonce první dochovaná písemná zmínka o vyvádění
aprílem v českých zemích se datuje do roku 1690 a pochází z pera Bartoloměje
Chrystellia z Prahy. Na konci 18. století jsou v české literatuře zmínky
o prvodubnovém vtipkování již poměrně časté.
Podle jedné z teorií má tento obyčej původ ve druhé polovině 16. století ve
Francii, kde král Karel IX. v roce 1564 ediktem roussillonským stanovil začátek
nového roku na 1. leden. Někde ho totiž slavili až 25. března na Den zvěstování Panny
Marie. A ti, kteří se tímto ediktem neřídili a slavili příchod nového roku stále celý
týden až do 1. dubna, tak prý údajně dali vzniknout „dni všech bláznů", tedy APRÍLU.
Tak jako ve staré Anglii
Apríl v evropské podobě je vlastně anglosaská tradice. Poprvé s ním přišli v
Anglii ve 14. století. V Chaucerových Povídkách Canterburských je příběh, ve kterém

liška napálí pyšného kohouta. Chaucer den povídky situoval na 32. den od března.
Myslel tím zřejmě 2. květen, ale Angličané to pochopili jako 1. duben. Od té doby se
tradice ustálila právě na 1. dubnovém dni. Tento den byl především oslavou radosti.
Po dlouhé zimě se lidé upřímně veselili z tepla, slunce a květin – tak si to hodlali užít
naplno.
Jaké žerty frčely dřív a jaké dnes?
Tento den bývalo a je zvykem častovat známé a příbuzné různými žertíky.
Dnes jim říkáme "kanadské ". V dřívějších dobách se ale nejčastěji posílalo "oběti
aprílu" něco vypůjčit či něco zakoupit. Šlo samozřejmě o věci, které neexistovaly,
např. vtipné semínko, komáří sádlo, zaječí peří, obecní nůžky, hodinářskou motyku,
červené hřebíky a třeba i bublinky do vodováhy nebo mezery do žebříku. Známou
neexistující věcí bývaly i ohýbačku na cihly nebo rovnačku zatáček.
Zkrátka v tento den si každý dával velký pozor, aby si nenaběhl na nějaký
pěkně vypečený apríl, o kterém by se mezi známými mluvilo ještě hodně dlouho. A co
vymyslíte pro své přátele dnes? Následující řádky berte jen jako inspiraci …
Toaleta je vděčné místo pro tento druh šprýmu. Všichni se sem uchylujeme s
důvěrou, za úlevou a do bezpečí. A snad právě proto tady vznikl jeden hodně
„ďábelský“ aprílový fórek. Stačí prý jen tenká průhledná potravinová fólie a otvor
pod záchodovým prkénkem potažený tak, aby nikde nebyly vidět žádné záhyby, vlnky
a nerovnosti… Poněkud „milejší“ variantou je ale žertík na obrázku dole!

Krásný APRÍL přeje Renata Reihserová

CO NOVÉHO V OBCI
NAŠE OBEC UŽ MÁ SVŮJ ZNAK A VLAJKU
Znak a vlajku, resp. Dekret o jejich udělení, slavnostně předal do
rukou stávajícího starosty Václava Bažanta předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček již na sklonku měsíce února.
Tohoto slavnostního aktu se zúčastnilo šedesát zástupců českých obcí
z celé České republiky.
Návrhy našich symbolů jsme vám představili už při loňských
oslavách 600. výročí obce. Zpracoval je heraldik Jan Tejkal a byly předloženy
Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu, který jejich udělení doporučil.
„Archivní průzkum potvrdil existenci pečeti obce
Přehvozdí. Doklady představují otisky pečeti v
archivních fondech Národního archivu v Praze –
konkrétně se jedná o otisky pečeti barvou na kartonový
podklad v Indikačních skizzách Stabilního katastru z
roku 1841,“ dodává ještě starosta Václav Bažant.

PROGRAM G-OBEC
Zástupci obce odsouhlasili nákup počítačového programu G-obec (data o obcích).
Jeho využití je neocenitelné, protože jeho majitel může nahlížet nejen do vložených dat
své obce, ale i jiných, které ho z nějakého důvodu zajímají.
V programu lze nahlédnout do „jednotlivých vrstev obce“. To znamená, že tu budou
k dispozici údaje o tom, kde je uloženo jaké vedení (voda, el. kabely, pevné telefonní
linky, kanalizace atp.) Ocení ho tedy nejen obec při budování cest, rybníků a např. i
ČOVky, ale i jednotliví občané, kteří budou chtít např. něco stavět na svém pozemku
nebo koupit pozemek nový. Majitel totiž jednoduše na našem úřadě zjistí, zda nevede
pod jeho pozemkem nějaká nežádoucí kabeláž nebo jiná nástraha.

OBECNÍ RYBNÍKY
Naše zatím jen zamýšlené rybníky, nabírají na konkrétních obrysech. Je
připravována žádost o dotaci na Ministerstvu zemědělství. Také jsou již vytýčeny
v terénu a příprava projektu je v běhu. Tak doufejme, že to vyjde. Bude to velmi
prospěšná věc pro naši krajinu.

ŽÁDOSTI O DOTACE
Další z žádostí o dotaci je na kanalizační přípojky. I tato žádost o dotaci bude
podána na dotační fond Středočeského kraje. Nyní naše žádost prošla formální
kontrolou.

ANKETA
V nejbližších dnech najdete ve svých schránkách anketní lístek - dotazník s popisem
plánovaných kulturních akcí v Přehvozdí na tento rok. Prosíme, nevyhazujte ho do
koše, ale přečtěte si jej a uschovejte. Později vás budeme osobně kontaktovat a na místě
s vámi probereme, které akce z navrhovaných by se vám líbily. Děkujeme.

NOVÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY A ODKUP BYTŮ
Obec připravila k podpisu pro obyvatele obecních bytů nové nájemní smlouvy, které
srovnávají podmínky mezi jednotlivými nájemníky. Nájemné je tzv. věcně
usměrňované v souladu s dotací z MMR a novým občanským zákoníkem. Zároveň byl
nájemníkům nabídnut odkup bytů do osobního vlastnictví.

VLAJKA PRO TIBET
Desátého března 2016 jsme si připomněli 57. výročí tibetského povstání. Naše obec
se vyvěšením tibetské vlajky připojila k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet”, která
vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z
nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv
nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR.
Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při
povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů,
přes milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve
vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku
hladomoru. Cílem této kampaně je poukázat na
dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu.
Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou
vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 697 obcí,
měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu,
Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity
Karlovy a kromě různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR. Po celé ČR
probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu.
Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter a je vyjádřením
solidarity. Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu
používají při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty
vězení. Letos kampaň v České republice proběhla už po jednadvacáté.

MÁTE DÍTĚ, KTERÉ PŮJDE PŘÍŠTÍ ROK DO ŠKOLY?
S nástupem dítěte do školy to tady není tak jednoduché, jak by mohlo vypadat.
Kdybyste své dítě chtěli dostat do první třídy v Českém Brodu, tak máte nejspíš
velkou smůlu. Kapacita školy je totiž plně vytížena. Do školních lavic se tam prý nevejde
už ani jeden žáček.
To samé lze říct i o základní škole v Kostelci nad Černými lesy, která spadá do Prahyvýchod. I tady je prý kapacita školy naprosto naplněná.
A tak asi zatím zdejším rodičům nezbyde jiné řešení, než své dítě zapsat do Základní
školy v Přistoupimi, která nové žáčky ještě přibírá. Ovšem je to tzv. malotřídní škola.
„Naše škola je malotřídní a v současnosti ji navštěvuje ve dvou
třídách 36 žáků. V jedné třídě se učí 1. a 2. ročník. Ve druhé 3., 4. a 5.
ročník. Po vyučování je zajištěn oběd. Školní družina je otevřena do
16.00 hod.“ tolik z www stránek této malé školy.
Je ale možné, že pokud některá ze škol v okolních městech dostane nějaké dotace, o
které žádala, další nová místa pro příchozí nové žáky v budoucnu vytvoří.
(rr)

PŘIJĎTE MEZI NÁS DO O.K.
O.K. - neboli OBECNÍ KLUBOVNA je prostor, který byl lehkými úpravami
vybudován v místě bývalého obchodu. Tato místnost by měla nyní sloužit k zájmovým
činnostem, které pořádají zdejší spolky či samotná obec Přehvozdí.
První akce, která zde bude probíhat v pondělí
4. 4. 2016 od 19.00 hodin je cvičení Hatha jógy
pod vedením lektorky Zuzany Dobré. Více na –
www.dobrajoga.cz.
Potřebujete jen karimatku a pohodlné oblečení.
Cvičení je určeno ženám, ale pokud by měli zájem i
muži, pokusili bychom zorganizovat cvičení i po ně.
Co nám cvičení jógy přinese?
Tento ucelený systém fyzických a dechových cvičení má za cíl dosažení harmonie
těla, duše a mysli. Hatha jóga příznivě působí na udržení tělesného i duševního zdraví
člověka.
Cvičení zlepšuje držení těla, zpevňuje a zpružňuje páteř, uvolňuje svalová napětí,
podporuje činnost vnitřních orgánů a funkci endokrinního systému. Podporuje
detoxikaci a vitalizaci organismu.
Hatha jóga je vhodná pro ženy i muže všech věkových kategorií

S jógou lze začít vždy a není k tomu potřeba žádná fyzická připravenost. Jediné co je
potřeba je chuť udělat pro své tělo i duši něco dobrého.
Cena za hodinu cvičení je 100 Kč, ale pokud budete chodit pravidelně, spadne
na 80 Kč. Zahajovací hodina, která se uskuteční v pondělí 4. 4. 2016 bude pro
příchozí zájemce zdarma! Pondělní termín není konečný, pokud by bylo více zájemců
a tento termín by jim zcela nevyhovoval, dalo by se jednat i o nějakém dalším.
Nezapomeňte přijít a 4. dubna v sedm večer vyzkoušet jógu a udělat pro sebe
něco nového a hlavně dobrého!
(rr)

KARNEVAL PRO DĚTI
Sedmadvacátého února se v hostinci U Lípy
svobody sešli princezny, víly, piráti, indiáni a jiné
krásné masky, aby si společně užili tradiční dětský
karneval. K tanci i
poslechu
všem
účastníkům akce
zahrál DJ Váňa.
Mimo tance byli
na programu také soutěže. Děti mohly například
zkusit zdolat slalom s balonkem na talíři, chytit žabky
či vyzkoušet svůj odhad v hodu kroužkem na cíl. Za svou snahu pak byly odměněny
balíčkem sladkostí. Samozřejmě nemohla chybět ani oblíbená hra „Štěstíčko“, ve které
se pod každým vylosovaným číslem skrývala pěkná výhra.
A tak bychom chtěli poděkovat všem aktérům – příchozím za hojnou účast a
organizátorům za vzornou a pečlivou přípravu akce. Fotografie z karnevalu jsou již
nyní na Facebooku Přehvozdí dětem. Kontaktovat nás můžete také na e-mailu
prehvozdidetem@seznam.cz.
Alena Rudolfová

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Před Velikonocemi se v prostorách obecního úřadu konala
velikonoční dílna. Tvořivé duše si zde mohli pod odborným
vedením vlastnoručně vyrobit velikonoční věnec. Účast byla
hojná, prostory stačily opravdu jen tak tak a atmosféra při
tvoření byla přímo nabitá nápady.
Výsledky snažení
účastníků - tedy velikonoční věnce – jste mohli určitě vidět
o svátcích nejen na jejich domech, ale i svátečních stolech.

POMOZTE UKLIDIT NAŠI OBEC
Stejně, jako každý rok, i letos zveme
všechny občany Přehvozdí na jarní
úklidovou brigádu obce.
Sraz je v sobotu 2. dubna 2016 v 9.00
hodin před místním hostincem. Hrábě,
rukavice a dobrou náladu s sebou.
Přijďte, těšíme se na vás a 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.
V. ročník
Příští občasník číslo 2/2016 vyjde v červnu.

