Přerovák
Zpravodaj Obce Nový Přerov
Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
18. prosince 2012
 Zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva a bylo
svoláno zejména kvůli schválení rozpočtu na příští rok.
 ZO schválilo Návrh rozpočtu obce Nový Přerov na rok
2013 v členění na paragrafy v objemu příjmů 3.547.500,Kč, objemu výdajů 5.047.500 ,- Kč a Financování MD
( zůstatek na účtu) 1.500.000,- Kč. Návrh byl zveřejněn v
souladu se zákonem na úřední i elektronické úřední desce
OÚ Nový Přerov v paragrafovém členění. V uvedené lhůtě
neuplatnil nikdo z občanů k návrhu rozpočtu připomínky.
 ZO schválilo přijetí neinvestiční dotace ve výši
119.174,- Kč od Ministerstva životního prostředí na akci
„Výsadba aleje Nový Přerov“, ze které byly vysázeny keře
a stromořadí javorů kolem cesty k bývalé farmě státního
statku.

28. února 2013
 Zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.
 ZO schválilo Inventarizaci majetku k 31.12.2012
a vyřazení opotřebeného majetku dle Návrhu na vyřazení
v celkové hodnotě 21.194,- Kč.
 Zastupitelstvo vydalo Nařízení č. 1/2013 o zákazu
podomního prodeje v obci Nový Přerov s účinností od
16.3.2013.
 ZO schválilo podání žádostí o dotace na akce:
- pořízení 4 ks Tabletů pro děti do knihovny
- vybavení a oplocení dětského hřiště „Za školou“
- dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů
- výměnu oken a dveří v MŠ
- údržbu čistoty a opravu povrchu komunikací cyklotras
- pořízení altánu pro zahradní slavnosti rodin s dětmi v MŠ
- odvedení povrchových vod z centrální části obce

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku na
provoz MŠ Nový Přerov v roce 2013 ve výši 196.900,- Kč.
Příspěvek podléhá vyúčtování.

ZO schválilo pozvání a program návštěvy zástupců
z družební obce Zlukova dne 4.května.
M. Elaginová

Ročník: 41
41

Číslo: 1/2013
013

Výsledek ankety o podomním prodeji
Ke konci loňského roku zveřejnil obecní úřad Anketu
u obyvatel obce s otázkou, zda si přejí nebo nepřejí v naší
obci vydání zákazu podomního prodeje. Ke dni projednání
zastupitelstvem byly hlasy sečteny. Pro zákaz prodeje
bylo 54 hlasů elektronicky a 9 hlasů v tištěné formě.
Proti zákazu byly 4 hlasy elektronicky a 1 hlas v tištěné
formě. Odpověď „je mi to jedno“ uvedlo 7 respondentů
elektronicky. Na základě vlastního záměru a kladného
výsledku hlasování občanů, vydalo zastupitelstvo
Nařízení č. 1/2013 o zákazu podomního prodeje v obci
Nový Přerov s účinností od 16.3.2013. V blízké době bude
obec označena tabulkou „Zákaz podomního prodeje“.
A v čem zákaz Přerovákům prospěje? Pomůže jim
zbavit se vlezlých pokoutních prodejců zboží a nabízečů
levnějších energií. Zákaz totiž platí jak pro nabízení zboží,
tak pro nabízení služeb. „Podomním prodejem se rozumí
prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu,
provozovaný formou obchůzky, přičemž je potenciální
uživatel zboží nebo služeb, bez předchozí objednávky,
vyhledán prodejcem mimo veřejně přístupná místa,
zejména obcházením jednotlivých domů, bytů a pod.“
Pokud tedy na vaše dveře bude přesto zvonit neodbytný
prodejce, můžete zavolat na tel.č. 158 Policie ČR nebo
974632781 Obvodní odd. Policie ČR Mikulov a požádat
o řešení přestupku. Úplné znění Nařízení je uveřejněno
na webových stránkách obce v záložce „aktuálně“
a „vyhlášky“.

Ať mu ruka upadne…
Pod tímto titulkem jsme v minulém čísle Přerováku psali
o zloději, který ukradl téměř 140 ks ochranných krytů
stromků z břízek vysázených podél cyklostezky směrem
na Jevišovku. Obci tím vznikla přímá škoda cca 3.500 Kč
+ hodnota provedené práce. Vedení obce podalo Policii
ČR oznámení na neznámého pachatele, který dodnes
nebyl vypátrán. Nové chrániče jsou již nakoupené
a zaměstnanci obce je budou v příštích dnech přivazovat
ke stromkům. Myslivci přislíbili svou pomoc a kdyby měl
zájem kdokoliv další, může se k akci připojit.
Ještě jsme nestihli napravit jednu škodu, a už je tu
další. Nějaký „šikovný“ řidič nevybral zatáčku před
mostem přes řeku Dyji, ve směru od Jevišovky, urazil celý
jeden díl zábradlí a další poškodil. Jaksi však pozapomněl
oznámit, že jinému způsobil škodu. Na místě si prorazil
olejovou vanu, takže auto bylo nepojízdné a muselo být
odtaženo. Opravu zábradlí mostu obec již zadala.

Společenská kronika

Jaro je tu ….???

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 a prvním čtvrtletí roku
2013 oslavili svá významná životní jubilea tito naši
spoluobčané:
Cibulková Olga
Hryčovská ‚Anna
Saková Naděžda
Kovaříková Zuzana
Křivánek Alois
Jonáš Zdeněk
Wimmer Josef
Poláková Rozálie
Tretinová Drahomíra
Černíková Alžběta
Filip Petr
Skalák Štěpán
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Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.
NARODILO SE DĚŤÁTKO …
Martin Hryčovský - 17.10.2012
Rodiče Martina a Pavel Hryčovští
Amálie Svobodová – 15.1.2013
Rodiče Alžběta Dufková
a Aleš Svoboda

M. Popelářová

Přehled o počtu obyvatel obce k 31.12.2012

Adam Hoza - 11.2.2013
Rodiče Renata a Zdeněk Hozovi

Dospělí: 279 z toho 133 mužů a 146 žen
Děti:
55 z toho 27 chlapců a 28 dívek

Rodičům i dětem přejeme hodně radosti do života.
_______________________________________________
Přistěhovali se:
Josef Barát – na čp. 44
Václav Kňourek – na čp. 157
Jarmila Zubatá – na čp. 140
Marie Holubová, Radek Štyks, Jakub Štyks – na čp. 150

Naposledy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany :
Panem Jiřím Kocem
Panem Pavlem Václavikem

Konečně vysvitlo sluníčko a příroda se
začala probouzet… To jsme si říkali ještě
minulý týden, než přišla silná vlna
ochlazení. Letošní zima nás skutečně trápí
až příliš dlouho. Přídělem sněhu vůbec nešetřila, ale díky
pomoci Vás - obyvatel jsme nakonec tu bílou hmotu
přemohli. Proto upřímně děkujeme všem spoluobčanům,
kteří se zapojili do odklízení sněhové nadílky z veřejných
chodníků, před svými domy nebo i mimo ně.
Když sněhová peřina zmizela, odkryl se nám nepěkný
pohled na příkopy a ulice plné odhozených odpadků,
psích hromádek, apod. V pondělí 18. března nastoupili
na úklid obce dva zaměstnanci a ihned se pustili do práce.
Než ale stačili posbírat odpadky z poloviny vesnice, vše
opět zapadalo hustou vrstvou sněhu. Jakmile to však
počasí dovolí, budeme v úklidu pokračovat. Přesto není
v možnostech obce dát ihned všechno do pořádku.
Většinu z nás však sluníčko tak jako tak vytáhne ven,
a podle prastarého rčení si „zameteme před vlastním
prahem“.
Nás takový přístup opravdu moc těší. Vážíme si toho
a děkujeme všem, kteří, nejen na jaře, ale i v průběhu
roku zametají chodníky, sekají trávníky, vysazují kytičky
a jinak zvelebují prostranství před svými domy.

20. října 2012
23.února 2013

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
_______________________________________________
SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ
- Poplatek ze psa ( 100,- Kč) je splatný:
a) nečiní-li více než 200,- Kč ročně – nejpozději do 31. 3.
b) činí-li více než 200,- Kč ročně – ve dvou stejných
splátkách, vždy do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního
roku.
- Poplatek za likvidaci odpadů ( 500,- Kč) je splatný:
ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3
a do 30.9. příslušného kalendářního roku.

Celkem: 341 obyvatel
Podle věkového složení obyvatelstva:
Od 0 do 10 let = 39
Od 11 do 20 let = 36
Od 21 do 30 let = 53
Od 31 do 40 let = 50
Od 41 do 50 let = 52
Od 51 do 60 let = 46
Od 61 do 70 let = 31
Od 71 do 80 let = 20
Od 81 do 90 let = 13
Od 91 do 100 let = 1
Věkový průměr mužů je 37 let.
Věkový průměr žen je 39,48 let.
Celkový věkový průměr obyvatel činí 38,3 let.

…..……....….P O Z V Á N K Y…....………….
Spolek místních vinařů Vás zve na tradiční výstavu vín,
která se bude konat v sobotu 4. 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 sobotu 27. dubna v podvečer,
rovněž v sále kulturního domu.

Občanské sdružení Vojvodovo a Obec Nový Přerov Vás
srdečně zvou na II. setkání rodáků z Vojvodova a jejich
potomků, které se uskuteční v sobotu 15. června 2013
v sále kulturního domu v Novém Přerově od 14.00 hodin.

Procházka s překvapením

ROZPOČET OBCE NA ROK 2013

Ostatní záležitosti kultury

6 000,00

Místní rozhlas -opravy

2 500,00

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

2 000,00

Nadcházející jaro ( i když poslední dny
rozhodně jaro nepřipomínají ), a občas
vykukující sluníčko, nás láká stále častěji k
procházkám do přírody. Co si budeme
povídat – po studené zimě je každému
příjemné když nastaví tvář prvním paprskům
slunce. A tak jako mnoho z vás i já se občas ráda projdu,
a to většinou ke studánce a dále směrem ke sklepům.
A to, co odkryl sníh podél této silnice mě doslova
šokovalo. Ne že by tam byl občas nějaký ten bobek od
psů, kteří jsou dnes již běžně našimi společníky na
procházkách. Ale jsou to celé hromady, které se roztekly
do nechutných koláčů, které znemožňují komukoliv
vstoupit na travnatý pás podél silnice.
Lituji nyní především maminky s kočárky nebo
s malými dětmi, které tudy chodí na procházku, a které
občas na ten travnatý pás kvůli projíždějícím autům
ustupují. Na první pohled je zřejmé, že to je „práce“
jednoho nebo dvou velkých psů, kteří chodí tímto směrem
pravidelně, den co den. Jejich majitel by se měl nad
tím zamyslet, nebo pokud to nevidí, tak navštívit urgentně
očního lékaře. S největší pravděpodobností nad tím mávne
jen rukou s myšlenkou, že jsme přece na vesnici. V tom
případě bych mu tedy přála, až se bude vyhýbat kolem
jedoucímu autu, aby do toho nadělení šlápl a nejlépe
kdyby mu podjely nohy a přímo si do toho sedl. Potom
by se v něm možná hnulo svědomí a postaral by se o
nápravu. Navrhuji všem pejskařům, aby s sebou na
procházky se psem nosili igelitové sáčky, do kterých
posbírají trus po svém psovi a doma to pak hodí do
popelnice. Předpokládám, že mi někdo zcela jistě přiřkne
nějaký nelichotivý titul, ale to mně nevadí. Pokud se k
nám „sběračům“ přidá alespoň jeden další, pak těch
nevábně vyhlížejících hromádek bude zase o trochu méně.

Zájmová činnost v kultuře

43 000,00

M. Elaginová

Ost. Záležitosti kultury a sdělovacích prostř.

12 000,00

Využití volného času dětí a mládeže

11 000,00

Příjmy
Daňové příjmy celkem
Ostatní příjmy z vlastní činnosti

3 053 100,00
34 000,00

Činnosti knihovnické

1 000,00

Rozhlas a televize

1 000,00

Zájmová činnost v kultuře

20 000,00

Bytové hospodářství - nájemné

54 000,00

Pohřebnictví

150 000,00

Komunální služby a územní rozvoj

143 000,00

Využívání odpadů,zpětný odběr

44 000,00

Činnost místní správy

42 400,00

Obecné příjmy z finančních operací

PŘÍJMY CELKEM
Zůstatek na ZBÚ k 31.12.2012

5 000,00

3 547 500,00
1 500 000,00

Výdaje
Vnitřní obchod

4 400,00

Cestovní ruch

1 400,00

Silnice
Splátka půjčky na kanalizaci od SFŽP
Předškolní zařízení

4 000,00
527 000,00
4 700,00

Školní stravování při předškolním a zákl.vz.

30 000,00

Činnosti knihovnické

57 500,00

Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní rozvoj

3 100,00
60 000,00
4 400,00
11 400,00

Komunální služby a územní rozvoj

9 000,00

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

10 000,00

Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

201 000,00
40 000,00
286 300,00

Partnerská obec

22 000,00

Požární ochrana

36 400,00

ZO - funkční odměna, odvody
ZO - ostatní náklady

391 000,00
29 600,00

Zaměstnanci - mzdy, odvody

397 500,00

Činnost místní správy - provozní náklady

186 000,00

Příjmy z úroků
Nespecifikované rezervy (investice)

VÝDAJE CELKEM

5 000,00
2 649 300,00

5 047 500,00

Smlouvy o nájmu hrobového místa
Začátkem roku byly občanům rozeslány nové smlouvy
o nájmu hrobových míst. Úhrada nájmu hrobového místa
se skládá z nájemného a úhrady za služby, kterými se
rozumí údržba zeleně, chodníků, hřbitovního zařízení,
spotřeba vody, sečení trávy, odvoz odpadů z pohřebiště
a údržba hřbitova. Úhrada za služby byla vypočtena
cenovou kalkulací podle skutečných nákladů na údržbu
hřbitova, průměrem za posledních 5 let.
- roční úhrada za služby činí 28,60 Kč za m2.
- roční nájemné činí 5,- Kč za m2.
Za každý započatý m2 hrobového místa tedy zaplatíme
33,60 Kč na jeden rok. Celkovou úhradu nájmu lze
rozdělit do několika plateb – dle domluvy, v rámci
jednoho roku.
Výměra
Úhrada
Úhrada
hrobu do
na 1 rok
na 15 let
.
1 m2
33,60
504,00 Kč
2 m2
67,20
1.008,00 Kč
3 m2
100,80
1.512,00 Kč
4 m2
134,40
2.016,00 Kč
5 m2
168,00
2.520,00 Kč
6 m2
201,00
3.024,00 Kč
7 m2
235,20
3.528,00 Kč

Dětské hřiště „Za školou“

V Rakousku ….

Již několikrát a z různých dotačních programů obec
podávala žádosti o finanční podporu na vybudování
dětského hřiště za školou, dosud vždy bezúspěšně. Zkusili
jsme to i letos z programu podpory obnovy a rozvoje
venkova od Ministerstva pro místní rozvoj. Do přípravy
projektu se zapojily také místní děti všech věkových
skupin. Děti z mateřské školky s paní učitelkou vyrobily
koláž oblíbených herních prvků, děti v kroužku při místní
knihovně zase namalovaly obrázky hřiště a starší děti se
zapojily do ankety a vybraly ty herní prvky, které by na
hřišti rády viděly. Dle výběru dětí ( a v případě přiznání
dotace) bude hřiště vybaveno těmito herními prvky:
stůl na stolní tenis do terénu, dřevěný dvojdomek
s tobogánem včetně dopadové plochy, dřevěné houpadlo
kůň, sedací kolotoč Fontána, houpačka vahadlová
i pružinová a popisovací tabule oboustranná.
Pozemek hřiště o ploše 875 m2 bude oddělen od okolí
drátěným plotem o výšce 180 cm. U plochy pro míčové
hry bude z jedné strany, v délce cca 23 m, zvýšeno
oplocení na 360 cm. Součástí projektu je také společná
akce rodičů a dětmi, kdy mají být podél oplocení hřiště
ze západní strany vysázeny čtyři stromy a čtyřicet keřů.
Doufáme, že tentokrát už to vyjde!!!

Často slýcháváme, že v sousedním Rakousku mají čistější
ulice, upravenější domy, lépe obdělaná pole, vinice,
krásné sklepy….. Ano, s tím můžeme jedině souhlasit.
Slýcháme také, že je to tím, že na rozdíl od nás žili dlouhá
léta v demokracii. Je to ale jediným důvodem?
My už také žijeme přes 20 let v demokratické
společnosti a v mnohém jsme se „západu“ přiblížili.
Jenom ta mentalita lidí je jaksi odlišná….
U nás si někteří, pojem demokracie, přeložili po svém,
jako „můžu si dělat, co chci“. Tak to ale chodí v úplně
jiné společnosti - v anarchii. A takové zřízení vedlo každý
národ v dějinách do záhuby. Nějaký řád je zkrátka
zapotřebí. Vždyť dokonce i na Divokém západě museli
kovbojové dodržovat pravidla, nad kterými bděl šerif,
a jeho slovo bylo zákonem.
Proč to tedy u nás nejde? Proč lidé odhazují odpadky
po zemi, neuklízí hromádky po psech, proč zemědělci
neupravují okolí svých pozemků, proč každý hledí, jak
by druhého přechytračil, podvedl, jak by obešel pravidla
a vykroutil se z paragrafů ?
V Rakousku mají kopec Galgenberg osazen několika
řadami vinných sklepů, s jednotícím prvkem bílo zelených
fasád, číselným označením a jménem majitele. Konají se
zde místní slavnosti vín a další akce. Je to krásné zákoutí
přírody. Dosud ale nikoho nenapadlo, že by mezi sklepy
naskládal nevzhledné boudy všemožných velikostí, tvarů
a materiálu. Nikdo by si to ani nedovolil, protože tam
takové věci zkrátka nepatří, a navíc by si zohyzdil okolí
svého sklepa a celé lokality.
A v tom je mezi námi rozdíl. U nás se to děje. Je to
velká škoda, protože území, ve kterém žijeme je naší
devizou, naším jediným pokladem, který můžeme
nabídnout hostů, turistům, přátelům.
Dokud si ale každý bude „dělat co chce“, bez ohledu na
ostatní, na okolí svého domu, svého sklepa, na chodník
před domem, na souseda, na náš společný prostor, na
území, ve kterém žijeme, pak nebudeme mít všechno
krásné „jako v Rakousku“ ani po stu letech demokracie.

M. Popelářová

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE?
O jarních prázdninách proběhla ve školce akce „kulový
blesk“. V pátek dopoledne jsme museli vystěhovat komplet
celou hernu i ložnici a nachystat prostory na výměnu
koberců a podlahové krytiny PVC. Po obědě již nastoupili
podlaháři, kteří nejprve strhli staré krytiny. Bohužel je
čekalo nemilé překvapení v podobě drolícího se betonu
s velkými puklinami a propadlinami. Podlahu museli
nejprve vyrovnat rychleschnoucí hmotou a poté nanést
dostatečnou vrstvu vyrovnávací stěrky. Od soboty do
úterka podlahy vysychaly a v úterý začali podlaháři klást
koberce. Pracovali dlouho do noci, aby ve středu dopoledne
mohli jen dolepit krytinu PVC a dílo předat. Ve čtvrtek
bylo zapotřebí opět nastěhovat zpátky nábytek a všechny
hračky. Pomáhaly učitelky s rodinnými příslušníky, rodiče
dětí, zastupitelé i úředníci. V pátek se již pouze doladily
detaily a školka byla připravena na pondělní nástup dětí.
Díky ochotě všech zúčastněných se dílo podařilo včas
zvládnout a vypadá opravdu moc pěkně. Děkujeme……
To ale není všechno. Paní učitelka Veronika Šmatlavová
předložila vedení obce návrh na podání žádosti o dotaci
z grantového programu RWE Gas Storage, určeného
pro podporu projektů zaměřených na aktivity mladých
lidí a rodin s dětmi.
Konkrétně se jedná
o vybavení zahrady
MŠ altánem o půdorysu 5x5m pro konání
zahradních slavností
a společných setkání
rodičů
s
dětmi.
Náklady činí téměř
100 tisíc Kč, obec přispěje 10 tisíci. Zastupitelé ocenili
aktivní přístup p. učitelky Šmatlavové, projekt odsouhlasili
a v nejbližších dnech bude žádost podána.
M. Popelářová

STANOVISKO STAVEBNÍHO ÚŘADU V DRNHOLCI
a ODBORU STAVEBNÍHO A ŽP MIKULOV :
Podle stavebního zákona jsou unimo-buňka, železniční
vagon a podobná zařízení posuzována jako „výrobek
plnící funkci stavby“. Umisťování takových „staveb“
v zastavěném území lokality sklepy Nový Přerov je z
hlediska Územního plánu nepřípustné. Hlavním motivem
je zachování estetického vzhledu a místního rázu tohoto
území. Obecní úřad již zahájil jednání s některými
vlastníky zmíněných objektů a dosáhl dohody o jejich
odstranění. Postupně budou k tomuto kroku vyzváni
i ostatní. Daleko lepší by ale bylo, kdyby tyto „strašáky“
zmizely od sklepů bez nuceného papírování… Děkujeme.
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