Přerovák
Zpravodaj Obce Nový Přerov
Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
14.listopadu 2013
 Zasedání bylo přítomno 5 členů zastupitelstva.
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí realizaci projektů:
Nový Přerov - doplnění odvodnění, Dětské hřiště za
školou, Údržba čistoty cyklistických komunikací v JMK
v roce 2013, Požární výstroj a výzbroj, Vybavení zahrady
MŠ v Novém Přerově zahradním altánem.
 ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2013
v objemu 23 tis. Kč, Rozpočtové opatření č. 9/2013
v objemu 20 tis. Kč a schválilo RO č. 10/2013 v objemu
375.200,- Kč a RO č. 11/2013 v objemu 23.800,- Kč.
 Zastupitelstvo zamítlo změnu dosavadních pravidel
prodeje stavebních pozemků.
 ZO projednalo upozornění AOPK Brno na
nevyhovující stav vodního prostředí rybníku Pokran.
 ZO rozhodlo o realizaci a zajištění úkolů na akci
Adventní setkání s rozsvěcením stromečku v sobotu 31.
listopadu od 17.00 hodin.

17. prosince 2013
 Zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.
 Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu Obce na rok
2014 v objemu příjmů 3.801.000,-Kč, objemu výdajů
4.401.000,- Kč a Financování +MD 600.000,- Kč.
 ZO projednalo urgenci Agentury ochrany přírody a
krajiny Brno, ze dne 23.10. 2013, ve věci nápravy nevyhovujícího stavu vodního prostředí rybníku Pokran,
na který byla obec upozorněna v předcházejícím roce. Pro
případ, že by AOPK Brno nevydala souhlas s odkladem
nápravy situace na IV. čtvrtletí r. 2014, přijalo ZO usnesení
o slovení rybníku v I. čtvrtletí téhož roku.

ZO vzalo na vědomí oznámení o ukončení provozu
pracoviště Katastrálního úřadu v Mikulově – sloučením
s pracovištěm Břeclav. V Mikulově na Městském úřadě
je zřízeno na přechodnou dobu pouze kontaktní místo,
kde bude možné podat návrhy na vklad, získat údaje z KN
v digitalizované podobě, podat žádost o poskytnutí kopií
listin, případně jiné žádosti adresované KP Břeclav. Úřední
doba je v PO a ST od 8.00 do 17.00 hodin.

Ročník: 42
42

Číslo: 1/2014
014

24.února 2014
 Zasedání bylo přítomno 5 členů zastupitelstva.
 Zastupitelstvo schválilo výběr zhotovitele a uzavření
Smlouvy o dílo s firmou ONYX TRADE s.r.o., Lednice
na Moravě, na realizaci akce „Alej u hranice – založení
interakčního prvku ÚSES“ a uzavření Mandátní smlouvy
s Ing. Darkem Lacinou na autorský dozor.
 ZO rozhodlo o výši jednorázové úplaty za zřízení
věcného břemene pozemkové služebnosti spočívající v
právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, právu
vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení, na pozemcích ve
vlastnictví Obce Nový Přerov v hodnotě 50,- Kč za 1 bm
zřízeného věcného břemena pro RWE GasNet, s.r.o.,
Ústí nad Labem.
 Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z
Program rozvoje venkova - Dotační titul 1- na výměnu
oken a venkovních dveří Mateřské školy a podání žádosti
o dotaci na Podporu a udržování čistoty cyklistických
komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v JMK v
roce 2014.
 Zastupitelstvo neuznává fakturované částky vykázané
a.s. VaK Břeclav v seznamu pohledávek k 31.12.2013
v celkové výši 1.137.584,- Kč, ani částku 102.368,- Kč,
fakturovanou a.s. VaK Břeclav jako ztrátu z provozování za rok 2013, a to co do důvodu i výše.
 ZO projednalo vyúčtování provozu MŚ Nový Přerov
za rok 2013. Náklady byly celkem 368 tis. Kč. Výše
příspěvku naší obce na rok 2014 má činit 90.000,- Kč.
Do školky je přihlášeno celkem 18 dětí, z toho 7 je z
Nového Přerova. Velký podíl tvoří děti mladší 3 let.
 ZO schválilo text a uzavření Smlouvy mezi JMK
a Obcí Nový Přerov o výpůjčce dvou cyklistických
odpočívek - u rybníka a pod vinicemi.
 Zastupitelstvo bere na vědomí vyjádření AOPK Brno
a její souhlas s odkladem termínu vypuštění rybníku
Pokran na podzim roku 2014.
 Zastupitelstvo schválilo Inventarizaci majetku obce
k 31.12.2013 a vyřazení majetku dle Návrhu na vyřazení
v celkové hodnotě 383.548,- Kč.
 ZO schválilo kupní smlouvy na prodej 8 pozemků
pod vinicemi, 1 zahrady, 2 stavebních pozemků a jeden
záměr o pronájmu pozemku - zahrady.
M. Elaginová

Dětské hřiště „ Za školou“

Společenská kronika
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 a v prvním čtvrtletí roku
2014 oslavili svá významná životní jubilea tito naši
spoluobčané:
Kisová Anna
Špičáková Hana
Kvapil František
Maťák Ladislav
Cibulka Karel
Jonášová Dagmar
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Bylo uvedeno do provozu v září loňského roku a díky
teplé a slunné zimě jej hojně využívali rodiče s dětmi
i v tomto ročním období. Součástí realizace projektu byla
také společná aktivita obyvatel, a to výsadba čtyř stromů
- javorů a 40 okrasných keřů podél oplocení hřiště.
V sobotu, 19. října dopoledne,
pan Zlatko Dobiáš
odstranil pomocí UNC z pozemku drny a vyhloubil rýhu
pro výsadbu rostlin.

Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.
Odstěhovali se:
Anna Hryčovská
Dana Turečková
Marta Hrůzová
Josef Hrůza
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Přistěhovali se:
Daniel Helia

na čp. 100

čp. 120 do Valtic
čp. 94 do Horních Dunajovic
čp. 3 do Velkých Pavlovic
čp. 3 do Velkých Pavlovic

NARODILO SE NÁM …
Dne 4.února 2014 se rodičům
Petře Vítkové a Viktoru Feigerlovi narodila
dcera Natálie Vítková.
Rodičům i děťátku přejeme hodně radosti
do života.
_______________________________________________

Na základě výzvy vedení obce se tentýž den kolem druhé
hodiny odpolední za hřištěm sešlo 25 dobrovolníků, s rýči
a motykami. Pan Petr Kosmák přivezl sadbový materiál.
Dospělí začali upravovat terén, naváželi zeminu, vozili
vodu, zatloukali kůly a sadili stromy. Větší děti se pod
vedením rodičů zapojily do výsadby keříků. Byli to
Klárka Hajduchová, Dominik Zelman, Matýsek Kis,
Leticie Koops, Nelinka Kozlová, Peťa Panáček, Adélka
Valíčková, Zdeněk Hoza, Marek Rotrekl a Ondra Migota.

Naposledy jsme se rozloučili s našimi
spoluobčany :
Alžbětou Skalákovou
Štěpánem Skalákem
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
_______________________________________________

Adventní setkání s rozsvěcením stromečku
se v naší obci konalo již potřetí, tentokrát 31. listopadu.
Po úvodním slovu paní místostarostky zahájily program
děvčata z kroužku místní knihovny. Následovalo kouzelné
vystoupení dětí z mateřské školy, které zazpívaly krásné
koledy s paní učitelkou Bártovou. Vystoupení zvýraznil
kytarový doprovod p. uč. Dalibora Bárty. Letos přišel i sv.
Mikuláš a za básničku rozdával dětem nadílku. Kolem
ohně se motal i čert, ale všechny děti byly asi hodné,
protože žádné neodnesl. Letos na adventní setkání přišlo
opět více lidí, což nás velice těší. ( r.2011=84, r.2012=123
a r.2013=138 lidí). Přichystáno bylo po 20 litrech svařáku,
grogu a čaje, a ještě bylo třeba dovařit. Grog byl připraven
z rumu, darovaného Zlukováky při družební návštěvě. Víno
na svařák zase věnovali místní vinaři i nevinaři. U stánku
pana Navrátila si jedlíci mohli zakousnout voňavé uzené
„cigáro“. Koledy zněly Novým Přerovem ještě dlouho do
noci. K úspěšné realizaci takové akce je vždy potřeba
zajistit účinkující, výzdobu, osvětlení, ozvučení, pohoštění,
dřevo atd. Proto děkujeme všem, kteří ochotně přispěli
k hladkému průběhu adventního setkání.

Každý přispěl svou zkušeností a mnozí i odbornou
znalostí. Chvíli trvalo, než se vymyslelo a rozměřilo
umístění rostlin, ale po dvou hodinách usilovné práce
bylo vše hotovo. Doufejme, že se rostliny ujmou a za pár
let poskytnou stromy v horkých dnech dětem na hřišti
vítaný stín. Poděkování patří všem, kteří se na dokončení
dětského hřiště podíleli.
M. Popelářová

Tříkrálová sbírka 2014
v Novém Přerově proběhla letos 4. ledna. Vedoucími
koledníky byly paní Anna Ekhartová a Lenka Šebestová
v doprovodu dětských koledníků Denisy Matějkové,
Terezy Čechové, Natálie Šebestové a Sáry Vítkové.
Vybralo se celkem 5.334,- korun. Podrobný přehled
o výtěžku Tříkrálové sbírky v celém okrese naleznete
na:www.charitabreclav.cz Všem dárcům i koledníkům
děkujeme.

Jak je to s naším rybníkem?

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014
Příjmy
Daňové příjmy celkem
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize

3 198 000,00
38 000,00
1 000,00
1 000,00

Zájmová činnost v kultuře

20 000,00

Bytové hospodářství - nájemné

54 000,00

Pohřebnictví

10 000,00

Komunální služby a územní rozvoj

391 000,00

Využívání odpadů,zpětný odběr

43 000,00

Činnost místní správy
Obecné příjmy z finančních operací

42 000,00
3 000,00

PŘÍJMY CELKEM
Zůstatek na ZBÚ k 31.12.2012

3 801 000,00
600 000,00

Výdaje
Vnitřní obchod

4 400,00

Cestovní ruch

1 400,00

vratky dotací

9 600,00

Splátka půjčky na kanalizaci od SFŽP

557 000,00

Předškolní zařízení

205 300,00

Školní stravování při předškolním a zákl.vz.

35 000,00

Činnosti knihovnické

56 500,00

Ostatní záležitosti kultury

9 000,00

Místní rozhlas -opravy

1 000,00

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

2 000,00

Zájmová činnost v kultuře

13 000,00

Ost. Záležitosti kultury a sdělovacích prostř.

16 000,00

Využití volného času dětí a mládeže

14 000,00

Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní rozvoj

5 600,00
65 000,00
4 400,00
10 900,00

Komunální služby a územní rozvoj

8 000,00

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

10 000,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

202 000,00

Sběr a svoz ostatních odpadů

40 000,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

92 500,00

Partnerská obec

14 000,00

Požární ochrana
ZO - funkční odměna, odvody
ZO - ostatní náklady

13 900,00
391 000,00
43 000,00

Zaměstnanci - mzdy, odvody

409 000,00

Činnost místní správy - provozní náklady

196 500,00

Příjmy z úroků
Nespecifikované rezervy (investice)

VÝDAJE CELKEM

5 000,00
1 966 000,00

4 401 000,00

V roce 2002 proběhla obnova rybníku Pokran, financovaná dotací od Státního fondu životního prostředí,
z programu Péče o přírodní prostředí, ve výši 1.761.100,korun. Základní povinností příjemce dotace - tedy obce,
bylo dodržení podmínek stanovených Agenturou ochrany
přírody a krajiny, střediska Brno. (AOPK) Jestliže
příjemce podpory nesplní některý ze svých závazků či
povinností stanovených smlouvou má Fond právo
požadovat vrácení peněžních prostředků. Fond je rovněž
oprávněn za porušení jednotlivých povinností uložit
smluvní pokutu ve výši 5 tisíc korun. Obec se smluvně
zavázala, že po dobu 10 let nepřevede vlastnická práva
k rybníku na jinou osobu.
V roce 2003 bylo vydáno Kolaudační rozhodnutí, které
je stále v platnosti a povoluje užívání stavby vodního
díla: "Obnova rybníku Pokran“ dle zákona o vodách
a stavebního zákona. Pro užívání rybníku současně
stanoví podmínky, že bude sloužit jako prvek ekologické
stability krajiny zlepšující regulaci vodních poměrů s
cílem zadržení vody v krajině, a dále že v rybníce mohou
být druhotně chovány ryby extenzivním způsobem, mimo
býložravé druhy.
Agentura ochrany přírody upozornila obec na zhoršující se stav vody v rybníku a v říjnu 2012 zaslala odborné
stanovisko k aktuálnímu stavu vodního prostředí rybníka
s návrhem na zlepšení nevyhovujícího stavu. Místní
rybáři na zasedání ZO dne 7.11.2012 slíbili provést
nápravu na jaře r. 2013. Podle názoru AOPK však došlo
od roku 2012 k dalšímu prudkému poklesu průhlednosti vody, z požadovaných cca 70 cm na 10-20 cm
a naprostému vymizení vodních rostlin, živočichů
i mikroorganismů. Tento stav je zapříčiněn nevhodným
druhovým složením ryb a vysokou rybí obsádkou. Ryby
z nedostatku potravy neustále brázdí dno rybníka, víří
bahno, kalí vodu a proto je hladina neprůhledná. Velké
množství býložravých a nepůvodních ryb zapříčinilo
naprosté vymizení vodních rostlin i zooplanktonu.
V říjnu 2013 Agentura opět upozorňuje obec, že současný stav je v přímém rozporu s kolaudačním rozhodnutím rybníku Pokranu a se Závěrečným posouzením
Agentury ochrany přírody a krajiny, ze dne 18.8.2003,
kde je uvedeno, že rybník může být využíván pouze
k extenzivnímu chovu ryb, mimo býložravé druhy. Rybník
má sloužit jako prvek ekologické stability k zadržování
vody v krajině, rozmnožování obojživelníků a hnízdění
vodního ptactva. AOPK proto navrhuje slovit ryby
v podzimních měsících, rybník částečně zimovat a nechat
promrznout rybniční dno ke zničení zárodků karase
stříbřitého. Závěrem dokumentu je upozornění, že pokud
nebude obec situaci bezodkladně řešit, bude Agentura
nucena o tomto dlouhodobém protiprávním stavu
informovat příslušné orgány, které vyvodí právní kroky.
Nikdo z nás si nepřeje, aby k tomu došlo, a proto také
zastupitelstvo schválilo realizaci navrhovaného postupu
ke zlepšení stavu. Na podzim 2014 tedy zřejmě zažijeme
první výlov Pokranu. Věříme, že toto opatření bude
příznivé, jak pro přírodu, tak pro místní obyvatele.
Doufáme, že v rybníku opět ožijí mikroorganismy, vodní
rostliny, živočichové, že voda bude zase čistá ke koupání.
A možná se k nám vrátí i labutě, které na rybníku
v minulosti každým rokem vyvedly své mladé.

ALEJ U HRANICE
koncem loňského roku Obec vypsala výzvu k podání
nabídek na plnění zakázky malého rozsahu na výsadbu
aleje u hranice. Kvalifikační podmínkou dodavatele byla
odbornost v oboru zahradnictví nebo krajinářství. Akce
zahrnuje založení trvalého travního porostu na ploše
0,4725 ha travino-bylinnou směsí Paprsek, která obsahuje
42 rostlinných druhů a je určena pro osluněná stanoviště na
vysýchavých lokalitách. V aleji podél cyklostezky Nový
Přerov – Mikulov bude vysázeno 97 ks stromů a 768 ks
keřů. Stromy: Javor babyka 22 ks, Dub letní 45 ks, Lípa
srdčitá 30 ks. Keře: Brslen evropský 90 ks, Kalina tušalaj
180 ks, Ptačí zob obecný 114 ks, Řešetlák počistivý 90 ks,
Svída krvavá 120 ks, Zimolez obecný 174 ks.
Součástí dodávky díla je také dvouletá následná péče.
Následná péče sestává z likvidace plevelu, kosení travního
porostu 2 x za sezónu, doplňování uhynulých sazenic,
zálivkou v prvním roce po výsadbě v případě nevhodných
extrémních teplotních a vlhkostních poměrů 5x za první
sezónu a 2x za druhou sezónu.

Předpokládaná cena díla byla 640 tisíc Kč. Do výběrového
řízení se přihlásilo 5 firem s nabídkami v rozmezí od 440
do 630 tisíc korun. Zakázku získala firma ONYX TRADE,
s.r.o., Lednice na Moravě s nabídkovou cenou 440 tis. Kč.
Akce je podporována z Operačního programu životní
prostředí a dotace by měla činit 100% z uznatelných
nákladů.
Realizace již byla zahájena výsadbou části lip a javorů.
Nyní se čeká na dodávku dubů a všech keřů. Termín
předání díle je v květnu.

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby
Abychom plně prožili velikonoční radost z vykoupení, je zapotřebí prožít postní dobu v duchu výzvy církve
k pokání. Chtěl bych Vám při této příležitosti tlumočit
poselství papeže Františka k letošní postní době. Sv. Otec
vychází ze slov sv. Pavla:"Znáte přece milost našeho Pána
Ježíše
Krista:
on,
ačkoli
bohatý,
stal
se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby".
Tato slova nám říkají, že Bůh se neprojevuje prostřednictvím světské moci a bohatství, ale slabostí
a chudobou. Důvodem toho všeho je láska, která touží po
blízkosti, po tom, aby se darovala a obětovala za milované
tvory. Láska znamená sdílet osud milovaného.
V každé době a na každém místě Bůh i nadále zachraňuje
svět prostřednictvím chudoby Krista, jež se stává chudým
ve svátostech, ve Slově a ve své církvi. My křesťané jsme
při následování našeho Pána povoláni k tomu, abychom
viděli bídu svých bratří a konkrétně konali pro její
zmírňování. Bída není chudoba. Bída je chudobou bez
důvěry, bez solidarity a bez naděje. Můžeme rozlišit trojí
druh bídy - hmotnou, mravní a duchovní. Hmotná bída se
týká těch, kdo žijí v nedůstojných podmínkách - bez
základních práv a pro-středků prvořadé potřeby jako je
jídlo, voda, hygienické podmínky, práce: bez možnosti
rozvoje a kulturního růstu. Proti takové bídě staví církev
svou službu, diakonii, kde v chudých a těch posledních
vidí Kristovu tvář.
Mravní bída je tam, kde se člověk stává otrokem
neřesti a hříchu - alkoholu, drog, hazardu nebo
pornografie! Kolik lidí ztratilo smysl života a pozbylo
naděje! Kolik lidí je k takové bídě odsouzeno kvůli
nespravedlivým sociálním podmínkám, nedostatku práce,
kvůli nerovnosti práv na vzdělání a zdravotní péči.
Tento druh bídy je vždy spojen s duchovní bídou, jež
nás zasahuje, když se vzdalujeme od Boha a odmítáme
jeho lásku. Pokud si myslíme, že si vystačíme sami,
vydáváme se na cestu směřující ke krachu. Bůh je ten
jediný, který skutečně zachraňuje a osvobozuje.
Evangelium je pravou protilátkou na duchovní bídu.
Křesťan je povolán k tomu, aby do každého prostředí
přinesl osvobozující zvěst, že existuje odpuštění
spáchaného zla, že Bůh je větší než náš hřích, že nás vždy
nezištně miluje, a že jsme stvořeni pro společenství a pro
věčný život.
V závěru sv. Otec vybízí k šíření evangelního
svědectví a k dávání ze svého. Píše:" Nemám důvěru k
almužně, která nic nestojí a která nebolí."
Kéž nás tyto podněty sv. Otce vedou k zamyšlení a k
novým rozhodnutím, abychom zažili krásu a pokoj
velikonočního jitra.
S přáním požehnaných Velikonoc P. Jiří Komárek, farář

Pořad bohoslužeb o Velikonocích:

Novosedly
Drnholec
Jevišovka

Zelený
čtvrtek
16.30
18.00

Velký
pátek
16.30
18.00

Bílá
sobota
19.00
21.30

Velikon.
neděle
9.00
10.30
7.30

Na Tři krále...
V pondělí 6. ledna 2014 se dvěma "Přerovákům", Davidu
Hozovi a Zděňku Matějkovi, podařil unikátní nález.
Jen půl metru pod povrchem zoraného pole, u Hrušovan
nad Jevišovkou, nalezli přibližně 1000 stříbrných mincí
o předpokládané hmotnosti až 20 kilogramů. Na základě
nálezu několika mincí předešlého dne začali druhý den
ráno David se Zdeňkem na tomto nadějném místě kopat.
Nejprve narazili na 10-20 mincí, za chvíli je již vytahovali
po hrstech, až narazili na ztrouchnivělý pytel plný
stříbrňáků. Nález oznámili starostovi města Hrušovan
a archeologům z Moravského zemského muzea v Brně.
Než se všichni sjeli, procházeli nálezci s detektory blízké
okolí a podařilo se jim nelézt další pytel s mincemi. Ten
však již ponechali v zemi archeologům, pro odborné
vyzvednutí nálezu.

Zeptali jsem se Davida Hozy, jak se to přihodí, že někdo
najde poklad?
„Je to spousta hodin chození po polích a naslouchání
signálu přístroje. Zdeněk se tomuto koníčku věnuje od
mládí. Svou první „minohledačku“ si vlastnoručně
vyrobil. Já jsem se nechal zlákat před 10 lety. Dnes už
máme digitální detektory, které umí vyhledávat obyčejné
i drahé kovy. Stejně jde ale o neuvěřitelné štěstí. Někdo
může hledat celý život a nic významnějšího nenajde“.
Hledači kovů mají dokonce své desatero:
•Nehledám v lokalitách s archeologickými nálezy, pokud
to není za přítomnosti archeologů •Všechny nálezy
zaměřuji, fotím a publikuji. •Při hledání nic nepoškozuji,
lokalita po mém odchodu vypadá stejně nebo lépe •Při
nálezu většího souboru předmětů, zavolám odborníky
•Neodhazuji odpadky. •Vždy zahrnuji díry, které jsem
vykopal bez ohledu na to, v jakém stavu je prostředí ve
kterém hledám. •Nezakládám oheň, nekempuji či
neparkuji na místech, kde je to zakázané. •Ponechám
veškeré závory či ohrazení na pozemcích tak, jak byly v
původním stavu. •Neznečišťuji nádrže, studánky či jiné
vodní zdroje. •Vždy se snažím chovat tak, aby hledání s
detektorem kovů mělo co nejlepší pověst.

POZVÁNKA
Na stříbrných korunách, dvoukorunách a pětikorunách,
z období Rakouska-Uherska, je na rubu vyražen portrét
císaře Františka Josefa I. a platily ještě v roce 1918.
Za dvě koruny si tehdy mohl člověk koupit zhruba kilo
vepřového masa. Pětikoruna byla denní mzdou školníka
a daly se za ni pořídit třeba dětské boty. Z historického
hlediska se jedná opravdu o výjimečný a krásný nález,
mimořádný zejména množstvím mincí. Hledači, kterým se
také říká "plechovkáři", jsou smířeni s tím, že ani jednu z
mincí si domů neodnesou. Zákon to neumožňuje. Těší je
však už samotný fakt, že poklad našli.

Spolek místních vinařů Vás zve na
tradiční výstavu vín, která se bude
konat v sobotu 3. května od 13.00
hodin v sále kulturního domu.
K poslechu hraje cimbálová muzika.
Zároveň jsou zváni všichni milovníci
vín na degustaci, která proběhne
v neděli 27. dubna od 9.00 hodin,
rovněž v sále kulturního domu.

Družební návštěva Zlukova
Naši přátelé z jihočeské obce Zlukov nás v sobotu přijeli
pozvat na Zlukovské slavnosti, které se konají v sobotu
7. června. Kdo z občanů má zájem se družební návštěvy
zúčastnit, ať se přihlásí na obecním úřadě do konce dubna.
Odjezd na akci bude mikrobusem od autobusové zastávky
v sobotu 7.června ráno a návrat v neděli 8.června
odpoledne. Předpokládáme skupinu do 25 účastníků.
Jste srdečně zváni.

ALTÁN v Mateřské škole

Mince patří Jihomoravskému kraji. Dnes již víme, že po
přepočítání činí konečné množství - 5001 mincí !!! Nyní
probíhá ve znojemském muzeu jejich čištění. Poté budou
předány znalci k posouzení. Celková cena nálezu se
stanovuje podle historické hodnoty mincí i hodnoty kovu.
To může trvat několik měsíců, i rok. Teprve poté dostanou
poctiví nálezci od Jihomoravského kraje zákonnou
"odměnu" ve výši 10% z hodnoty nalezené věci.

Jistě jste si všimli, že v zahradě MŠ vyrostl krásný altán.
Původní nápad paní učitelky Veroniky Šmatlavové se
podařilo realizovat až napodruhé, a to prostřednictvím
MAS Mikulovsko. Z Programu rozvoje venkova ČR nám
SZIF přiznal dotaci ve výši 79.650,- Kč a podíl obce činí
42.077,- korun. Stavbu realizovala firma Marek Jurkas
Novosedly. Altán bude sloužit dětem v teplých dnech ke
stolování i ke hraní. Již dnes ho velmi rády využívají jako
domeček a příjemné místo k posezení. Hlavním využitím
však bude pořádání zahradních slavností a dalších akcí
pro rodiče s dětmi, jejich příbuzné i širokou veřejnost.
Nezbývá, než se těšit na první pořádané setkání.

Kam se starým textilem?
Na sběrném hnízdě u prodejny Jednoty přibyl ke dvěma
kontejnerům na sklo jeden zcela odlišný. Je určený pro
odkládání starého šatstva. Textil se vkládá do kontejneru
čistý, v igelitových taškách, či svázaný do balíku. Druhou
možností je dát staré šatstvo do pevných igelitových pytlů,
které si každý může vyzvednout v kanceláři OÚ. Plné pytle
se pak přistaví k modré popelnici na papír a jsou sváženy
v měsíčních intervalech. V obou případech textil putuje do
Diakonice Broumov. Zde se vše třídí a použitelné části
oděvů a textilu jdou zdarma do azylových domů,
humanitárních šatníků a podobných zařízení. Ostatní textil
jde na recyklaci.
V poslední době se množí „podnikavci“, kteří rozesílají do
domácností letáčky o sběru textilu pro dobročinné účely,
ale není to pravdou. Nemají vůbec žádné bohulibé záměry.
Textil sebraný totiž následně zpeněží v prodejnách
s použitým textilem, tzv. seconhandech. Prosíme proto,
abyste na podobné výzvy nereagovali a textil v naší obci
odevzdávali v pytlích při svozu papíru nebo v menším
množství do kontejneru u jednoty. Zatím nejsou pevně
stanoveny svozové dny – systém se teprve zabíhá
a frekvence sběru se stanoví podle potřeb jednotlivých
obcí. Roli hraje také roční období – kdy např. hospodyňky
dělají pořádek v šatnících apod. Jedno je ale jisté. Pomocí
našeho systému šatstvo opravdu doputuje do těch
správných rukou a k potřebným lidem.

Vesničko má…
Letošní zima byla spíše taková teoretická a jaro zaklepalo
na dveře hodně brzy. I když ráno se rtuť teploměru drží
stále kolem nuly, odpolední sluníčko vytáhlo ven už
i včelky. Je teprve konec března a obec již krášlí rozkvetlé
mandloně, broskvoně, magnolie i další okrasné stromy
a keře.
Ve čtvrtek 20. března byli přijati na úklid obce dva
zaměstnanci. Z příkopů a trávníků posbírali papíry, plasty,
kamení, větve a jiné odpadky. Jarní sestřih se zálivkou
provedli u keřů v parčíku u křížku a za dětským hřištěm.
I nás ostatní vylákalo sluníčko ven, do předzahrádek.
Děkujeme všem, kteří se starají o prostranství kolem svých
domovů. Takový přístup nás opravdu moc těší.
Poděkování patří také těm občanům, kteří se zapojují do
veřejného života jako členové spolků, ale třeba také tím, že
pravidelně seřizují věžní hodiny, udržují funkční vodovod
u hřbitova, organizují aktivity pro děti, sekají krajnice
komunikací, udržují sjízdnost silnic, účinkují při kulturních
akcích a jistě by se našly i jiné aktivity. Vážíme si každé
pomoci, a děkujeme všem, kteří přispívají k vytváření
příjemnějšího místa k životu v naší vesničce.

VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR
konat ve dnech 23. a 24. května 2014.
V pátek budeme hlasovat odpoledne od 14:00 do 22:00
hodin, v sobotu dopoledne od 8:00 do 14:00 hodin.
V obci Nový Přerov se volební místnost nachází
v prvním poschodí budovy Obecního úřadu, v obřadní
místnosti.
Občan České republiky, (a občan jiného
členského státu, který je po dobu nejméně 45
dnů přihlášen k trvalému pobytu, nebo
přechodnému pobytu na území ČR ) má právo
hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu
na území ČR za předpokladu, že :
- Nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let
- Nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva
- Je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.
Kde lze ve volbách do EP na území ČR hlasovat ?
- Ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního
úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP.
- V jakékoli volební místnosti na území ČR, pokud hlasuje
na voličský průkaz.
- Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost
do přenosné volební schránky.
Co učiní volič po příchodu do volební místnosti ?
- Volič hlasuje osobně, zastoupení není přístupné
- Volič prokáže svou totožnost a státní občanství platným
OP, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem.
- Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže
po příchodu do volební místnosti svou totožnost a
občanství jiného členského státu a že je na území České
republiky přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu.
- Volič, který se dostavil s voličským průkazem, odevzdá
tento okrskové volební komisi.
- Jak volič hlasuje ?
- Po obdržení obálky vstoupí do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků
- Do úřední obálky vloží 1 hlasovací lístek
- Na hlasovacím lístku může zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost.
- Po opuštění prostoru k úpravě hlasovacích lístků vloží
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.

M. Popelářová

J. Vašíčková - zapisovatelka

Počet obyvatel obce k 31.12.2013
Dospělí:
Děti:

271 z toho 129 mužů a 142 žen
60 z toho 32 chlapců a 28 dívek

Celkem: 331 obyvatel
Porovnání s rokem 2012:
Dospělí: 279 z toho 133 mužů a 146 žen
Děti:
55 z toho 27 chlapců a 28 dívek

Celkem: 341 obyvatel
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