PŘEHVOZDNÍK
INFO PRO OBČANY PŘEHVOZDÍ č. 1/2015

SLAVÍME ŠESTISTÉ VÝROČÍ VZNIKU NAŠÍ OBCE
Letos uběhne již 600 let od založení naší obce. Při této příležitosti se uskuteční
23. května oslava, která odstartuje v jednu hodinu odpoledne před hospodou U Lípy
svobody.
K vidění bude mimo jiné např. ražení „Přehvozdského groše“, pro děti budou
připraveny pod špejcharem zábavné dílničky a kavárna s dortíky pro příchozí. Pokud
vás nebaví jen sedět, můžete si vyzkoušet střelbu z luku, nechat si vyložit tarotové
karty od vědmy či nahlédnout do věštecké koule. Nebo se můžete nechat vyfotit
v kulisách naší obce. A navíc si budete moci koupit třeba perníkové srdce s nápisem
„Z Přehvozdí“ nebo keramický hrnek či právě ukutou podkovu.

Také zde vystoupí kapela CZ v rámci své Pošembeří tour. Zazpívají nám ale i
děti ze školky Tuchoraz. Mezi tím vším mumrajem bude popojíždět povoz s koníkem,
na kterém se budou moct povozit především malé děti.
Od osmé hodiny večerní bude připravena taneční zábava v sále hospody a jako
vyvrcholení slavností bude ve 22.00 hodin odpálen ohňostroj.
Občerstvení - pivo, limo, grilované maso a klobásky, párky v rohlíku atd. si
návštěvníci akce budou moci zakoupit po celý den.
Jako součást oslav je naplánováno i zapečetění tzv. časové kapsle, kam mohou
zdejší občané napsat a uložit svůj vzkaz pro budoucí generace.
V jednání jsou ale ještě další atrakce jako např. středověká mučírna nebo
šermířské vystoupení.
Máme se tedy určitě na co těšit. Tak nezapomeňte přijít 23. května 2015 již
hodinu po poledni. Vstupné na tuto akci bude dobrovolné.

USPOŘÁDEJME VÝSTAVU Z DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ
V souvislosti s oslavami prosíme všechny, kteří mají ve svých
albech dobové fotografie, které zachycují atmosféru obce v dobách
minulých, o jejich zapůjčení. Donést je můžete na obecní úřad. Rádi
bychom uspořádali k této mimořádné příležitosti malou výstavu historie
a vývoje obce, doloženou a viditelnou právě z těchto fotografií či obrázků.
Děkujeme!

CO NOVÉHO V OBCI
 V době od 9. do 11. dubna bude prováděna pravidelná výměna vodoměrů v
domácnostech, které jsou napojeny na veřejný vodovod.
 Nebezpečný odpad bude možné odevzdat v dubnu (termín bude včas zveřejněn)
 Sběr železného odpadu organizují již tradičně naši hasiči. I v tomto případě budete
včas informováni o přesném datu v květnu.
 Zatím se v obci připojily k novému vodovodnímu řadu dvě rodiny. Další zájemci
čekají na schválení projektů.

 V pondělí 13. dubna bude prováděno dle nařízení 1.SčV odkalování a odvzdušňování
vodovodního řadu obce. Lokálně tak může během dne dojít k poklesu tlaku v
rozvodech nebo i k vizuálnímu zhoršení kvality pitné vody. Pro fungování řadu je to
ale věc nezbytná, a tak žádáme občany o trpělivost.
 Zastupitelé rozhodli a schválili vybudování mini parkoviště u místního hřbitova, cca
pro čtyři osobní auta. Realizace bude následovat v nejbližší době.
 Letos byly podány tyto žádosti o dotace: z fondu EU Revitalizace obcí a Obnova
zeleně, ale i na oslavu 600 let obce z fondu hejtmana Středočeského kraje.
 Čistička odpadních vod – v současné době je jednáno s ČEZem o přípojce. Dále
probíhají jednání a výběr technologie pro ČOV.
 Na OÚ proběhl audit hospodaření (účetnictví) za rok 2014. Kontrolním orgánem
nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Na 24. dubna 2015 je svolána letošní 1. veřejná schůze zastupitelstva obce. Bude
se konat od 18.00 hodin v budově Obecního úřadu. Program zasedání je následující:
1. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisů
2. Schválení programu
3. Závěrečný účet z r. 2014
4. Účetní uzávěrka r. 2014
5. Úprava rozpočtu
6. Seznámení se s dílčím přezkoumáním hospodaření obce ze dne 5. 2. 2015
7. Změny v odměňování zastupitelů
8. Diskuse

UKLIĎME SI NAŠI VES!
Zveme všechny na jarní úklid obce, který
proběhne v sobotu 18. dubna. Sraz je v 9.00
hod. před hospodou. Přineste si prosím hrábě.
Budeme čistit především okolí hospody, kde se
bude odehrávat oslava šestistého výročí obce.
Děkujeme za pomoc!

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Poslední únorový den proběhlo
v sále zdejší hospody Dětské maškarní
odpoledne. Účast byla hojná, neboť
v průběhu odpoledne se na parketu sálu
vystřídalo na šedesát dětí, které dorazily
samozřejmě v doprovodu svých rodičů.
Tančilo se zejména na pohádkové melodie.
A jako vždy se hrály hry - tzv. balónkové
hry a různé jiné soutěže. Obrovský úspěch
sklidila dětská tombola „Štěstíčko“. Zřejmě
i proto, že vyhrál každý los! Děti i rodiče se mohly občerstvit např. chlebíčky nebo
sladkým závinem od Věry Kadeřávkové či cupcakem, který pekla Petra ŠkopkováDoležalová. Akci pro děti připravily kromě již zmíněných žen i Alena Rudolfová, Aneta
Nováková a Lenka Mučková. Děkujeme.

Vaše názory, podněty, nápady a postřehy k dění v obci nám pište na e-mail:
obec@prehvozdi.cz nebo renyreih@seznam.cz.
Redaktorka občasníku Renata Reihserová, grafická úprava Eliška Paulová.
IV. ročník
Příští číslo 2/2015 vyjde v červnu.

LETOŠNÍ VELIKONOCE BUDOU NA VODĚ A SNĚHU
Od soboty do pondělí meteorologové avizují většinou oblačno, na většině území
sněhové přeháňky, během dne v nížinách srážky dešťové. Noční teploty se udrží mezi
-3 a 2 °C, při malé oblačnosti klesnou až k -5 °C, denní teploty se budou pohybovat
mezi 3 a 8 °C. Zatímco na Vánoce bylo až 13°C!
A tak chci dát tip na výlet s programem zaměřeným na Velikonoce těm, kteří
chtějí trošku zpestřit svátky nejen svým dětem, ale i sobě.

VÝLETY ZA OSLAVAMI VELIKONOC
Hrad Český Šternberk a Posázavský Pacifik
Kromě speciální velikonoční prohlídky pro
rodiny s dětmi si tam prohlédnete i jarně vyzdobené
interiéry a lze si vyzkoušet i oblíbenou hru
šlechtických dětí, spojenou s hledáním velikonočních vajíček. Návod na vyluštění
tajenky, která vede za skrytým pokladem, děti dostanou při prohlídce.
A protože hrad Český Šternberk leží v údolí řeky Sázavy, nad níž se proplétá
legendární trať Posázavského Pacifiku, není nic lepšího, než si výlet zpestřit ještě
projížďkou historickým motoráčkem. Speciální vlak na Český Šternberk, který zároveň
symbolicky zahajuje turistickou sezónu v Posázaví, vyjíždí v sobotu 4. dubna v 10.00
hodin z Benešova. (Posázaví patří mé srdce už dlouho. Stále se tam vracím, je tam
zkrátka vše po čem romantik prahne.)

Zámek Radim
Malý zámek v Radimi je malebný a kastelánka,
která zde provází, úžasná. Je to od nás pár kilometrů a
možná jste tam ještě nebyli. Pro návštěvníky mají
připraven
Velikonoční
jarmark, zvyky a obyčeje,
tvořivé dílny, koutek se
zvířátky nebo oživené
prohlídky malého zámku
s ochutnávkou dobových
pokrmů v černé kuchyni. (Teple se oblečte, nám tam byla
docela velká zima). A nakonec můžete soutěžit i o nejkrásnější kraslici. Tak to
nepromeškejte - v sobotu 4. dubna od 10 do 16 hodin!
Zámek Loučeň
Zámek Loučeň navštěvují převážně rodiny
s dětmi. Je to oblíbené místo velikonočních oslav
především proto, že zde zažijete snad všechny
velikonoční tradice: řehtačkový průvod, vynášení
Morany, barvení vajíček, pletení pomlázek a v samém
závěru pak babskou pomlázku.
Letos poprvé bude i otevírání jara v zámeckých
labyrintech. Velcí i malí návštěvníci mohou v pěti z nich
plnit symbolických pět úkolů, neboli rituálů, kterými
přivítají jaro. (Je to hravé a moc pěkné, v zahradě
najdete i lanovou trasu. Byli jsme tam letos v zimě, chce
to ale trochu lepší počasí).
Velikonoce u Thurn-Taxisů začínají v sobotu 4. dubna
úderem jedenácté a končí krátce před čtvrtou hodinou odpolední.
Krásné Velikonoce přeje Renata Reihserová

