Přerovák
Zpravodaj Obce Nový Přerov
Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
8. prosince 2011
 Zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.
 Zastupitelstvo projednalo a schválilo změny projektu
na odvedení dešťových vod z okolí budova OÚ. Zároveň
projednalo a schválilo realizaci projektu „Polní cesta U
trati“, zejména trasu i řešení odvodnění cesty – úsek I –
skrz rákosový porost do rybníka. Jedná se o zpevnění polní
cesty začínající „u Tretinového“ na západ po staré trati
směrem na Novosedly. Projekt financuje Ministerstvo
zemědělství na základě žádosti obce a má sloužit
k odklonění dopravy zemědělské techniky z obce. Hlavně
při svážení vojtěšky a kukuřice z pozemků u Dyje.

ZO projednalo zprávu o hospodaření MŠ Nový Přerov
a ZŚ Drnholec za rok 2011. Předpokládané roční náklady
na provoz naší školky dosáhnou zřejmě 405 tisíc korun!
Státní příspěvek činí pouze 18 tisíc, školné od rodičů 12
tisíc, stravné 15 tisíc, schválený příspěvek obce 274 tisíc.
Schází 86 tis. korun, které budou předmětem vyúčtování
a obec je bude muset Městysi Drnholec doplatit. Celkem
bude provoz MŠ stát obecní pokladnu 360 tisíc korun.
Školku navštěvuje 14 dětí z toho 1 mikulovské. K žádnému
nehospodárnému čerpání rozpočtu nedochází. Navýšení
nákladů je způsobeno nízkým počtem dětí v poměru
k délce provozní doby školky od 7 do 16 hodin. Je potřeba
více pedagogických pracovníků, na jejichž platy přispívá
krajský úřad jen podle počtu dětí. Mzdové náklady za
zvýšení úvazků musí doplácet obec – cca 205 tisíc korun.

Na základě kalkulace nákladů na odvoz a likvidaci
komunálních odpadů byla schváleno zvýšení místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2012 na 500,- Kč a poplatníka.
 Zastupitelé schválili zavedení nového systému pro
separovaný sběr odpadů, a to formou bezplatného pořízení
sběrných nádob o objemu 240 l do každé domácnosti, a to
1 ks nádoby na papír a 1 ks nádoby na plast. Zároveň bude
zrušeno stanoviště velkoobjemových kontejnerů těchto
komodit u prodejny Jednoty. Nadměrné plastové odpady
bude možné, tak jako doposud, odkládat do kontejneru na
sběrném dvoře.
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 Zastupitelstvo schválilo těžbu dřeva dle lesnické
hospodářské osnovy a těžbu dřevin rostoucích mimo les.
Jedná se o porost topolu za splavem u rybníka, podél
ramene přítoku do rybníka a aleje k bývalé farmě. Po
vytěžení kulatiny zůstane na pláních palivové dřevo, které
bude nabídnuto občanům formou samovýroby. Zároveň
obec požádá o dotaci na výsadbu nové aleje a ve své režii
splní povinnost zalesnění lesních pozemků.
 Bylo schváleno rizikové kácení stromů na místním
hřbitově, odbornou firmou. Důvodem odstranění stromů je
jejich stáří, zdravotní stav a nevhodné umístění, které
ohrožuje zdraví a majetek občanů i obce. V případě
zničení pomníků při pádu stromu by nesla plnou
odpovědnost obec.
 ZO schválilo záměr pronájmu pozemků parc.č.
2054/1, 2054/3, 2053 v k.ú. Nový Přerov za účelem péče
o přírodní památku Lange Wart. Smyslem péče je snaha
vhodnou a pravidelnou údržbou (především pastva a
kosení) zabránit zarůstání hodnotných stepních trávníků
nežádoucími dřevinami (akát, růže šípková, trnka obecná)
a docílit rozšíření stepních trávníků i na ostatní v
současnosti méně hodnotné plochy. Obecně ochrana
přírody nahrazuje dřívější způsoby hospodaření v krajině,
aby se zachovaly alespoň zbytky cenných částí krajiny
s výskytem řady zvláště chráněných druhů.
 Jihomoravký kraj – odbor dopravy – odpověděl na
žádost starostů obcí Novosedly, Nový Přerov, Březí,
Dobré Pole, Novosedly, Drnholec, Brod nad Dyjí,
Jevišovka, Dolní Dunajovice o obnovení autobusového
spojení Mikulov – Brno, přes obec Novosedly. Ing.
Snovický uvádí důvody pro které linku znovu zavést
nelze, zejména prodloužení dojezdového času této linky,
nenávaznost dalších spojů, velké finanční náklady.
 ZO zamítlo žádost o propůjčení klubovny SDH
místní mládeži, a to z bezpečnostních důvodů a prevence
požáru.
 V souvislosti s revitalizací chráněného krajinného
prvku slanisko - v okolí požární nádrže - projednali
zastupitelé možnost likvidace této stavby. Byla postavena
před více než 30-ti lety a od té doby nebyla nikdy ke
svému účelu využita. Naše požární jednotka nemá cisternu
a hasí pomocí hydrantů. I v případě zásahu jiné požární
jednotky lze čerpat vodu pohodlněji z rybníka. Tato stavba
je jizvou na tváři krajiny. Zastupitelstvo o jejím osudu
rozhodne na příštím zasedání.
M. Elaginová

Společenská kronika
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 oslavili svá významná
životní jubilea tito naši spoluobčané:
Petrášová Marie
Kis Gabriel
Krupková Naděžda
Všem

oslavencům

85 let
50 let
65 let
ze

srdce

gratulujeme.

NA R O D I L O S E

NÁM…

- dne 18. září 2011 se rodičům Markétě
Cibulkové a Petru Zelmanovi narodil
syn Dominik Zelman.
- dne 17. října 2011 se rodičům Evě Akajíkové a Oskaru
Miškolczy narodila dcera Zita Miškolczy.
- dne 11. listopadu 2011 se rodičům Renatě a Zdeňku
Hozovým narodil syn Lukáš Hoza.
- dne 12.12.2011 se rodičům Michaele a Milanovi
Navrátilovým narodila dcera Viktorie Navrátilová.
Rodičům i dětem

přejeme hodně radosti do života.

Vítáme nové spoluobčany:
Hanu Padalíkovou – čp. 126
Romana Šlachtu s rodinou - čp. 151

Naposledy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany:
p. Jindřichem Zábrodským, který zemřel dne
18. 11.2011.
p. Jakubem Navrátilem, který zemřel 10.1.2012
Pozůstalým vyslovujeme hlubokou soustrast.

Přehled o počtu obyvatel obce k 31.12.2011
Dospělí: 293, z toho 141 mužů a 152 žen
Děti:
55, z toho 25 chlapců a 30 dívek
Celkem: 348 obyvatel
Podle věkového složení obyvatelstva:
Od 0 do 15 let = 55
Od 16 do 30 let = 83
Od 31 do 50 let = 98
Od 51 do 70 let = 78
Od 71 do 99 let = 34
Věkový průměr mužů je 37 let, věkový průměr žen je
39,48 let a celkový věkový průměr obyvatel činí 38,3 let.

Svatba železná nebo také kamenná
to je 65. rok výročí svatby. Železná nebo kamenná
možná proto, že za dlouhá léta nezrezivěla, a je pevná
jako zmíněný nerost. Taková partnerská výdrž se už dnes
často nevidí. A tohle vzácné výročí společného soužití
oslaví 24. února manželé Anna a Štěpán Skalákovi.
Brali se v Bulharském Vojvodovu v roce 1947 a nedlouho
poté vypluli nákladní lodí po Dunaji do Československa.
Spolu s deseti dalšími rodinami se 30. května 1947
vylodili v Bratislavě a dostali ubytování v obci Železovce.
Chtěli však bydlet v Čechách a tak se na základě nabídky
vlády, jako jedni z prvních reemigrantů, přistěhovali
v říjnu 1949 do Nového Přerova. Od té doby zůstali věrni
nejenom jeden druhému, ale také svojí vesničce. Jsou
našimi spoluobčany více než 62 let. Letos oslaví pan
Skalák 84. narozeniny a paní Skaláková již oslavila 81.
narozeniny. Společně vychovali čtyři děti a ve stáří se těší
ze svých 10 vnuků a 16 pravnuků.
K tomuto úctyhodnému výročí upřímně gratulujeme
a přejeme do dalších let pevné zdraví a hodně šťastných
chvil v rodinném kruhu.
M. Elaginová

Vyrobíš panenku - zachráníš dítě !
Nejsou Vám lhostejné osud dětí v rozvojových zemích
a rádi byste pomohli ? Můžete tak učinit prostřednictvím
programu organizace UNICEF „Adoptuj panenku zachráníš dítě“. Cílem projektu je získat peníze pro
celosvětovou očkovací kampaň UNICEF. Jedna panenka
se prodává za 600,- korun. Tato suma přesně odpovídá
ceně očkování jednoho dítěte proti šesti smrtelným
dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel,
tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Díky této kampani se
každoročně podaří zachránit až 3 milióny dětí !!!
Celoročně jsou panenky nabízeny k prodeji na internetové
stránce www.unicef.cz a v pražských prodejnách zboží
UNICEF. Koncem kalendářního roku (v listopadu a
prosinci) je pravidelně jejich prodej rozšířen o prodejní
místa v síti obchodních domů IKEA i na jiných místech v
ČR, jejichž seznam je zveřejněn prostřednictvím médií a
na internetové stránce www.unicef.cz.
Další, a mnohem zajímavější,
možností je vyrobit vlastní panenku,
poslat ji na UNICEF k prodeji a tímto
způsobem pomoci ohroženým dětem.
Rádi bychom se k této aktivitě připojili,
a proto zveme všechny ženy a dívky
do „klubu šikovných rukou“, kde
společnými silami vytvoříme panenky
pro UNICEF. Obec zajistí veškerou administrativu, střihy,
a vše potřebné. Stačí přijít, přinést šicí potřeby, zbytky
látek, pletací příze – nejlépe páraná (kudrnatá),
vyšívacích bavlnek, či jiného vhodného materiálu
a hlavně nápad, jak ustrojit svou panenku – třeba podle
postaviček z dětských pohádek. Někdo umí šít, někdo
malovat a jiný zase plést, či háčkovat…… Společně však
můžeme vytvořit mnoho panenek, které zachrání někomu
život. První schůzka šikovných rukou se koná v sobotu
18. února od 15.00 hodin v budově obecního úřadu.
Těšíme se na Vaši pomoc.
Kulturní komise

NÁVRH ROZPOČTU OBCE - 2012
PŘ ÍJMY:
Daňové příjmy
Dotace správa
Vlastní příjmy
Příjmy celkem:

2.760.000,66.900,322.400,3.149.300,-

Financování = zůst. na účtu k 31.12.2011
Součet:

1.015.400,4.164.700,-

VÝDAJE:
Doprava, cestovní ruch
Silnice
Kanalizace – splátka půjčky,úrok,projekt
Předškolní zařízení-příspěvky MŠ
Základní školy – příspěvky
Školní jídelny – příspěvky
Knihovna –
Kronika obce
Místní rozhlas - opravy
Přerovák – materiál
Kulturní dům, energie,pojištění
Jubilanti, novorozenci, kult. akce
Využití volného času mládeže
Dvojdomek, pojištění
Veřejné osvětlení-energie,oprava
Hřbitov – vodné, materiál
DSO Mikulovsko
Náklady na prodej pozemků
Sběr a svoz komunál.a nebezp. odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obce, zeleň
SDH - provoz, materiál
Zastupitelstvo obce – činnost, mzdové nákl.
Místní správa – mzdové náklady
Místní správa – provozní náklady
Finanční operace
Nespecifikované rezervy
VÝDAJE CELKEM

5.700,4.000,584.000,370.200,261.200,35.000,58.500,6.000,2.500,2.000,37.000,16.000,1.000,3.100,56.000,8.900,11.400,15.000,212.300,40.000,294.500,19.600,420.600,380.500,289.500,10.000,1.020.200,4.164.700,-

Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední i elektronické úřední
desce OÚ a bude projednán na příštím zasedání
zastupitelstva.
J. Vašíčková

Využití dotací za rok 2011
1) Úprava veřejného prostranství, která zahrnovala
vybudování chodníků od hřbitova ke hřišti, výsadbu zeleně
kolem boží muky, zakoupení lavičky, koše a travní
sekačky. Akce byla v pořádku vyúčtována a dotace ve výši
575.100,- Kč připsána na účet obce.
b) Pořízení počítače a programu Clavius do knihovny.
Celkové náklady akce 43.014,-, dotace 30 tisíc korun.
2) Bezpečně na Mikulovsku - společný projekt několika
obcí byl realizován DSO Mikulovsko. Celkové výdaje 446
tis. Kč, z toho dotace 225 tisíc. V Novém Přerově projekt
zahrnoval dodávku a montáž 6 ks dopravních značek, dvou
zpomalovacích prahů, vodorovného značení křižovatky a
přechodu pro chodce za 31.477,20 Kč. Obec ze svého
rozpočtu zaplatila 12.707,- Kč.

3) Výměna oken a dveří v KD – skutečné náklady
celkem 232.762,- Kč, z toho 213.526,- Kč za okna a
dveře a 19.236,-Kč za zednické úpravy interiéru. Dotace
ve výši 112 tis. korun.
4) Oprava cyklostezky Mikulov – Nový Přerov – byla
realizována prostřednictvím DSO Mikulovsko. Celkové
náklady stavební části 17.365.674,- Kč.
Z toho část stezky v katastru obce 5.283.180,- Kč. Tento
projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci
Programu přeshraniční spolupráce „Cíl Evropská územní
spolupráce“ Rakousko-Česká republika 2007-2013.
Obec zaplatí pouze podíl úroku z úvěru. Z částky cca 157
tis. Kč bude ještě polovina hrazena z dotace. Cyklostezka
je určena pouze pro cyklisty s výjimkou zemědělské
mechanizace vlastníků přilehlých pozemků.
M. Popelářová

Zprávy z MŠ
Mateřská škola v Novém Přerově je součástí Základní a
mateřské školy v Drnholci, jejíž ředitelkou je od 1.9.2011
RNDr. Jana Kalandrová. Zřizovatelem školy je obec
Drnholec. Ve školním roce 2011 – 2012 navštěvuje
mateřskou školu v Novém Přerově celkem 14 dětí, o
které pečují p.uč. Marie Bártová z Drnholce a p.uč.
Zlata Szedmáková z Jevišovky. O provozní záležitosti –
úklid, výdej stravy a dovoz obědů z MŠ Jevišovka se stará
p. Jarmila Šebestová. MŠ Nový Přerov je odloučeným
pracovištěm MŠ Jevišovka, vedoucí učitelkou je p.Danuše
Ottová. Provoz mateřské školy je celodenní od 7 – 16
hodin, školné činí 150 Kč na jedno dítě na měsíc,
celodenní stravné je 30 Kč.
Přípravám na zahájení školního roku předcházel velký
úklid všech prostor v budově, kterých využívá MŠ. Obec
zakoupila nové matrace dětem na lehátka, zajistila úklid
zahrady a vše potřebné k zahájení nového školního roku.
Výchovně vzdělávací program je zaměřen na čtyři roční
období a rozdělen na šest integrovaných bloků. Během
roku učitelky plní s dětmi úkoly na různá témata, např. „
Poznáváme nové kamarády, Barevná příroda, Adventní
doba, Sněhové království, Vítáme, tě jaro, Touláme se
naším krajem“. V těchto blocích pracují děti s různými
výtvarnými, přírodními materiály, učí se písničky,
tanečky, pracují s pracovními listy, časopisem Sluníčko,
omalovánkami, pozorují přírodu, zvířátka, jezdí na výlety,
do divadla. Pojízdné divadlo Barborka také jezdí 2x ročně
do MŠ. Učitelky spolupracují s rodiči, kteří využívají
možnosti setkávání v MŠ při různých akcích např.
dýňování, které proběhlo v měsíci říjnu. Je to už tradice
a všichni zúčastnění se vždy velmi těší. Pravidelně
organizujeme vánoční dílnu – pečení perníčků. Letos se
také rodinní příslušníci setkali s dětmi a personálem
u vánočního stromečku na voňavém čaji, děti předvedly
vystoupení pro radost. Nadílka pod stromečkem byla
bohatá.
Dále děti účinkují na vítání občánků. Byli jsme na výstavě
vláčků v Mikulově na zámku. Každé úterý dojíždí do
MŠ lektor německého jazyka, děti se učí německy.
V současné době se děti připravují na zápis do školy a
oslavu Masopustu, v lednu také jedeme do divadla Radost
do Brna na pohádku Míček Flíček.
Danuše Ottová

Každá koruna dobrá
Ceny energií stále
stoupají. A tak se každá
domácnost snaží ušetřit,
kde se dá. Nárůst
spotřeby elektr. energie
v České republice za
období let 1989–2005 činil osm procent, v oblasti
domácností však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že
velkých úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky
úsporných elektrospotřebičů.
Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 %
méně elektrické energie a o 62 % méně vody než průměrný
model roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí s
pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem
roku 1990.
O nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou lednice
nebo pračky, rozhoduje ze 43 procent případů celá rodina.
O způsobu likvidace „vysloužilců“ se ale tento „kolektivní
orgán“ radí jen ve 28 % případů. Většinou se o ni tedy
musí postarat jeden konkrétní člen domácnosti, podle
zjištění výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů přináší
nejvíce peněz.
A musíme si přiznat, že právě během posledních dvou let
se českým domácnostem peníze nevydělávaly právě
snadno, což ukazuje prodlužování doby, po kterou dnes
musejí spotřebiče sloužit bez ohledu na to, že na trhu jsou v
bohaté nabídce jiné, výkonnější a úspornější. Možná tak
ubylo i času, který mohou ekonomicky aktivní lidé věnovat
čemukoli mimo výdělečné činnosti
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v
domácnosti ušetřili, kdybychom si koupili spotřebič nový,
energeticky úsporný. I když jde jednorázově o
nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám
energií výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám
měl poskytnout energetický štítek. Základní vodítko je
označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro
ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do
konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné
informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).
Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává
otázka: Kam s tím starým? S tím, jak roste informovanost o
celém systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů,
ale také stoupají nároky Čechů na jeho komfortní
fungování. Opakované průzkumy například ukazují, že o
celé desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou
jsou lidé ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním
elektrospotřebičem na sběrné místo. Malé spotřebiče, jako
třeba fény, jsou obyvatelé ochotni dopravit průměrně na
vzdálenost 1417 metrů, velké na 1475 metrů. Společnost
ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro
občany síť míst, kde je možné vysloužilé elektrozařízení
odložit s průměrnou dostupností 3 900 obyvatel. Dnes
jejím prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých
žije přes 93 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena
především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců
elektrozařízení.
( Placená inzerce)

Tříkrálová sbírka 2012
Tato charitativní akce je poselstvím dobré vůle, podílet
se na pomoci sociálně slabým či trpícím. V okrese
Břeclav se sbírkou získalo celkem 1.810.824,-Kč
a výnos je určen na podporu konkrétních služeb pro
jednotlivce a rodiny v nouzi.
V Novém Přerově proběhla sbírka 7. ledna 2012.
Vedoucími koledníky byly paní Anna Ekhartová
a Kristýna Ekhartová v doprovodu dětských koledníků.
Vybralo se celkem 4.907,-korun, což v přepočtu na
jednoho obyvatele činí 19,63 Kč. Průměr za okres dosáhl
19,97 Kč. Nejvíce štědří byli lidé v Šitbořicích, kde se
vybralo 41,91 na obyvatele. Podrobný přehled dle obcí,
včetně přepočtu naleznete na:
www.charitabreclav.cz
Všem dárcům i koledníkům děkujeme.
M. Popelářová

Expedice „Vojvodovo 2011
To je název pracovní cesty do Bulharského Vojvodova,
kterou podnikli v létě roku 2011 nám známí badatelé
Marek Jakoubek a jeho manželka Lenka Jakoubková.
Jedním z hlavních cílů cesty bylo natočit základní materiál
pro filmový dokument o Vojvodovu a jeho obyvatelích.
Natáčelo se samotné Vojvodovo, jeho obyvatelé, okolí
obce, nádraží v Orjachovu, Dunaj, rozhovory s posledními
vojvodovskými Čechy a další zajímavosti.
Účastníci výpravy bydleli ve Vojvodovu v překrásném,
původním českém domě, který ochotně poskytli paní
Anna Petrova, rozená Hrůzová a její manžel Cvetan.
Badatelé navštívili rodinu pana Kopřivy, Anky Bosilové,
paní Rajnu Janevu, pana Rajčo Genova a bratry
Edychovy. Ve Vojvodovu vyfotili každý dům a pokusili
se určit, zda je v původním stavu, zda byl časem
přestavěn, anebo zda na místě původně českého domu
stojí dnes dům nový. Zdokumentováno bylo všech
původních asi dvě stě vojvodovských parcel. Jakoubkovi
podrobně prohlédli také školu a zaznamenali její horšící se
stav. Stavba zatím stále odolává a je i bez údržby poměrně
zachovalá. Svědčí to o velmi kvalitní práci, kterou
Vojvodovčané při stavbě školy odvedli.
Jeden den expedice věnovali hledání Seseku v místech,
které určili sami, na základě analýzy a porovnání mapy
Jána Michalka s podrobnými mapami a leteckými snímky.
V Šumenu navštívili Božidara Popova, který je synem
bývalého vojvodovského kazatele Simeona Popova a také
paní Kateřinu Kopřivovou, která bydlela v Belincích od
svých devíti let, pamětnici, které je dnes 85 let a pamatuje
Belince a jeho české obyvatele. Její vzpomínky, fotografie
a spoustu zajímavých informací naleznete na stránkách
www.vojvodovo.cz.
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