Přerovák
Zpravodaj Obce Nový Přerov
Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
3. února 2011
 Zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.
 Důležitým bodem programu bylo odvodnění obce.
Tato problematika byla začátkem roku řešena s odborníky
z oboru hydrogeologie a projektování vodohospodářských
staveb. Projektanti potvrdili naše domněnky, že příčinou
těchto problémů je více aspektů :
a) abnormálně deštivý rok 2010
b) ukončení odčerpávání vody z vrtu vodního zdroje u
studánky
Působením všech těchto faktorů je podloží tak nasáklé
vodou, že již prakticky nemůže pojmout další srážky.
Navrhovaný postup řešení:
Oslovení odborníci navrhli řešit situaci v tomto pořadí:
1. Zakonzervovat nevyužívaný zdroj pitné vody – vrt
2. Zprůchodnit propustek pod komunikací u kostela
3. Vyčkat na výsledek provedených opatření
4. Řešit odvodnění konkrétních lokalit
S vedením a.s. VaK Břeclav byla úspěšně předjednána
možnost zakonzervování vrtu. VaK objednal u Geotestu
Brno hydrogeologický posudek, který má být zhotoven do
31.3.2011. Na základě závěrů posudku bude navrženo
konečné řešení.
 Návrh územního plánu byl vystaven k veřejnému
nahlédnutí v době od 7.2.2011 do 8.3.2011 v kanceláři OÚ
Nový Přerov a na odboru územního plánování Městského
úřadu v Mikulově . V zákonné lhůtě nebyla proti návrhu
územního plánu podána žádná námitka. Dne 10. března
proběhlo v sále KD Nový Přerov veřejné jednání, kterého
se zúčastnila projektantka, úřednice odboru územního
plánování Měú Mikulov, zástupci obce a několik občanů.
V současné době se finalizuje podoba textových
i grafických částí územního plánu, a na nejbližším zasedání
zastupitelstva bude obecně závaznou vyhláškou územní
plán schválen.
 Úřad práce vydal pravidla politiky podpory
zaměstnanosti pro rok 2011. Podporováni budou uchazeči,
kteří pro své individuální charakteristiky nemohou nalézt
vhodné zaměstnání, a ti, kteří jsou nepřetržitě v evidenci
uchazečů déle než 5 měsíců. Nelze přijímat stejné uchazeče
opakovaně na VPP - během tříletého období.
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Při rozhodování o poskytování příspěvků na Veřejně
prospěšné práce (VPP) se bude přihlížet k tomu, zda obec
organizuje veřejnou službu. Naše obec ji organizuje –
zájem měl pouze jeden občan. Největší komplikací pro
obce však je ta skutečnost, že úřad práce bude poskytovat
pracovníky na VPP až od měsíce července!! Bude proto
nutné hledat jiné možnosti, jak zabezpečit údržbu zeleně
a úklid veřejných prostranství na dobu od dubna do
června, např. pomocí jiných nástrojů politiky
zaměstnanosti, přijetím stálých zaměstnanců popřípadě
dodavatelsky.
 ZO projednalo poskytování příspěvků Městysi
Drnholec na provoz ZŠ Drnholec a MŠ Nový Přerov
v roce 2011. ZO schválilo částku 106.240,- Kč na provoz
ZŠ Drnholec, kterou navštěvuje 13 dětí z naší obce
a náklad na jednoho žáka činí 8.305,-Kč. Provoz místní
mateřské školy stojí ročně 291 tisíc korun a z obecní
pokladny přispějeme v roce 2011 částkou 274.485,- Kč.
Počet přihlášených dětí je 12, z toho 7 místních. Náklad
na jedno dítě činí 22.874,- Kč ročně.
 Zastupitelstvo rozhodlo o vybírání příspěvků rodičů
na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Nový
Přerov s účinností od 1.3.2011 ve výši 150,- Kč na jedno
dítě a měsíc. Způsob platby se stanoví směrnicí ředitele
Základní školy Drnholec.
 ZO Nový Přerov schválilo Návrh rozpočtu obce Nový
Přerov na rok 2011 v objemu příjmů 3.146.700,-Kč,
objemu výdajů 3.855.700,- Kč a Financování MD +
709.000,- Kč.
 Zastupitelstvo schválilo OZV č. 1/2011 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nový
Přerov s účinností od 1.3.2011.
 Zastupitelstvo schválilo OZV č. 2/2011 o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností s účinností od
1.3.2011. ( změna OZV č.3/2010 )
 ZO se usneslo, že s platností od 3.2.2011 nebude z
rozpočtu obce poskytován stavebníkům finanční příspěvek
na výstavbu RD k trvalému bydlení v obci Nový Přerov.
 ZO schválilo zveřejnění výzvy k podání nabídek na
zakázku malého rozsahu - jedná se o zakázku na realizaci
úpravy veřejných prostranství, která obnáší výstavbu dvou
chodníků, výsadbu zeleně a nákup mobiliáře. Zároveň
byli jmenováni členové komise pro otvírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek.
M. Popelářová

JAK NA BIOODPAD ???
Za bioodpad je považován odpad, který
je tvořen bioologicky rozložitelným
materiálem, vznikajícím např. při
úpravě květin, údržbě okrasné zeleně,
sekání trávy, sběru listí a spadaného
ovoce, při sklizni zemědělských plodin, ale také při vaření
a zpracování ovoce a zeleniny.
Biologicky odbouratelný odpad může tvořit až 40%
celkového objemu domovního odpadu, který dosud končí
bez užitku na skládkách a navíc zde způsobuje nežádoucí
uvolňování skleníkových plynů.
Díky oddělenému sběru se z bioodpadu stává hodnotná
surovina, kterou je možné využít jako hnojivo ve formě
kompostu. Ulehčíme tím nejen životnímu prostředí, ale
také ušetříme finanční prostředky obci – potažmo nám
všem. Skládkování jedné tuny komunálního odpadu
( z popelnic ) stojí 1.111,- korun, oproti skládkování tuny
bioodpadu za 495,- Kč.
Začátkem dubna bude do každé domácnosti naší obce
ZDARMA dodána jedna popelnice hnědé barvy určená
na bioodpad. Pokud by někdo předem věděl, že nádobu
nevyužije, může ji vrátit obecnímu úřadu – bude pak dána
k dispozici dalším zájemcům. Zároveň každý dostane
informační leták a sadu rozložitelných sáčků vyrobených
z kukuřičného a bramborového škrobu, do kterých může
v domácnosti soustřeďovat bioodpad.
BIO-popelnice budou sváženy jednou za 14 dnů - vždy
ve čtvrtek. Abychom dosáhli plánované úspory, je nutné
zároveň upravit svoz domovního odpadu, který se bude
střídat se svozem bioodpadu - také vždy jednou za 14 dnů.
( sudý / lichý týden ).
Zpočátku se nám možná tento systém může zdát
komplikovaný a třídění bioodpadu nadbytečné. Možná
jsme ale to stejné říkali před několika lety, když se začínalo
s tříděním skla, plastů, kartonů a ostatních odpadů. Každá
nově zaváděná věc má své příznivce a odpůrce. Věříme
však, že čas ukáže, že jsme se vydali správnou cestou.

„ NA KOLE K SOUSEDŮM „
Svazek obcí Mikulovsko bude v rámci příhraniční
spolupráce s Rakouskem letos realizovat plánovanou
opravu cyklostezky (bývalé pohraniční cesty) z Mikulova
do Nového Přerova. Projekt
nese název „Na kole
k sousedům“.
Předmětný úsek cyklostezky je součástí mezinárodní
trasy Greenways Praha – Vídeň a je v obou směrech
napojen na turistické hraniční přechody Mikulov-Ottenthal
a Nový Přerov-Wildendürnbach. Délka opravované trasy
na české straně činí 10,625 km, na rakouské straně –
Wildendürnbach – Ottenthal bude opravoven úsek 1,7 km,
v šířce 3m.
Rekonstrukce začne na jaře a skončí v listopadu letošního
roku. Místy bude povrch vozovky opraven recyklací,
místy bude položen úplně nový asfaltový povrch.
V souvislosti s tímto projektem hodlá Jihomoravský kraj
vybudovat v katastru naší obce dvě odpočívky pro
cyklisty – jednu u rybníka a druhou u vinohradů, v rámci
projektu „Zažít kraj vína a památek na kole“.
M.Popelářová

ROZPOČET OBCE NA ROK 2011
PŘ ÍJMY:
Daňové příjmy
Dotace správa
Vlastní příjmy
Příjmy celkem:

2.754.000,67.900,324.800,3.146.700,-

Financování + zůst. na účtu k 31.12.2010
Součet:

709.000,3.855.700,-

VÝDAJE:
Doprava, cestovní ruch
Silnice
Kanalizace – splátka půjčky+úrok
Odkanalizování,projekt
Předškolní zařízení-příspěvky MŠ
Základní školy – příspěvky
Školní jídelny – příspěvky
Knihovna – PC+ Clavius
Kronika, kulturní akce
Přerovák – materiál
Kulturní dům, energie,pojištění
Jubilanti, novorozenci
Využití volného času mládeže
Dvojdomek, pojištění
Veřejné osvětlení-energie,oprava
Hřbitov – vodné
Územní plán
DSO Mikulovsko
Náklady na prodej pozemků
Sběr a svoz komunál. odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obce-výst.chodníků,zeleň
SDH - provoz, podíl dotace
Zastupitelstvo obce
Místní správa – činnost, mzdové nákl.
Finanční operace
Finanční vypořádání min. let
Nespecifikované rezervy
VÝDAJE CELKEM

5.700,4.000,540.000,140.000,288.000,220.600,17.000,61.000,16.000,2.000,33.000,3000,11.500,3.300,50.000,1.900,10.000,13.000,8000,212.000,30.000,802.000,29.000,409.600,516.300,10.000,17.100,401.700,3.855.700,-

Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední
i elektronické úřední desce OÚ a schválen na zasedání
zastupitelstva dne 3.2.2011.
J. Vašíčková

DOTACE – BUDOU ??? – NEBUDOU ???
 V lednu letošního roku podala obec žádost o dotaci
z programu VISK Ministerstva kultury, a to na pořízení
výkonnějšího počítače a tří modulů program Clavius pro
místní knihovnu. Projektové náklady 43 tisíc korun.
Rozhodnuto bude do června.
 Koncem února jsme zaslali žádost o dotaci Nadaci
ČEZ na výstavbu dětského hřiště, v celkovém nákladu 750
tis. korun. Rozhodnuto má být do konce dubna.
 V březnu byla podána žádost o dotaci z Programu
rozvoje venkova Jihomoravského kraje na výměnu oken a
venkovních dveří v kulturním domě. Předpokládané
náklady 300 tisíc korun. Rozhodnuto má být do května.
M. Popelářová

DIAKONIE BROUMOV

Velikonoce
Velikonoce, které budeme prožívat, jsou
pozváním k oslavě a rozjímání událostí, jež
jsou velmi starobylé a významné a v Ježíši
Kristu dostávají nový, duchovní rozměr.
Židé ve 13. stol. př.Kr. vycházejí z egyptské země otroctví,
a to mocným Božím zásahem. Bůh totiž pobil všechny
prvorozence u lidí i u dobytka v egyptských rodinách,
zatímco Izraelity ušetřil. Bylo to díky znamení krve
beránka na veřejích dveří, beránka, kterého Židé jedli oné
velké noci, kdy se chystali vyjít z otroctví na svobodu.
Ježíš jako syn svého národa slavil také Velikonoce
a před svou smrtí, kdy to bylo naposled, dal této
velikonoční večeři nový význam.
Na Zelený čtvrtek si připomínáme, jak Ježíš začal
večeři umýváním nohou učedníků, a tak nám dal příklad,
abychom ho v jeho službě druhým napodobovali.
Evangelista Lukáš píše:" Potom vzal chléb, pronesl
díkůvzdání, rozlámal ho a dal jim se slovy: „Toto je mé
tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památku."
Stejně vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: „Tento
kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás prolévá."
Těmito slovy ustanovuje svátost oltářní, slaví první mši
svatou, mysticky zpřítomňuje oběť kříže, kterou dovršil
den na to na hoře Golgotě.
Velký pátek je den, kdy Ježíš o třetí hodině zvoláním:
„Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha!" svou
oběť dokonal. Ježíšovo utrpení a smrt uctíváme o velkopátečních obřadech, kdy se čtou pašije (část evangelia),
uctíváme kříž a přijímáme Tělo Páně.
Bílá sobota je den, kdy všechno zmlklo, Ježíš odpočívá
v hrobě, křesťané se přicházejí modlit k Božímu hrobu v
kostele. V sobotu po západu slunce se církev schází, aby
slavila největší slavnost roku - vigilii Bílé soboty.
Začíná slavností světla při žehnání ohně a paškálu,
pokračuje bohoslužbou slova, ve které se před námi odvíjí
celé dějiny spásy, dále křestní bohoslužbou, při které
obnovujeme své křestní závazky, a končí bohoslužbou
oběti. Ježíšovo drama je stále živé a každý se svým
jednáním k někomu přidává. Ke lhostejným, kteří stojí
stranou, k veleknězi, který Ježíše obviňuje, k Pilátovi, který
ví o Ježíšově nevině, a přece ho odsoudí, k Marii či
Veronice, které Ježíše těší, k vojákům, kteří ho bičují,
k lotrovi, který se vysmívá Ježíši tváří v tvář smrti, nebo
k tomu druhému, který uvěřil, litoval a byl zachráněn.
Velikonoce jsou dny největší radosti a naděje - už
nejsme otroky hříchu a smrti, ale obmyti Kristovou krví
máme skrze víru účast v jeho zmrtvýchvstání, podíl na jeho
nesmrtelnosti a věčné slávě.
Prožíváme tříletou přípravu na oslavu 1150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Letošní rok je
věnován křtu a brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
k němu vydal Pastýřský list. Připomněl v něm, že být
křesťanem je nejvýznamnější povolání, kterého se nám
dostalo. Milé sestry a bratři, nakonec ještě jedna prosba:
Během postní doby přijměte svátost smíření, abyste mohli
s čistým srdcem prožít jedinečnost svého křtu."
Požehnané svátky velikonoční Vám přeje
P. Jiří Komárek, farář

se obrátila na naši obec s žádostí o uspořádání
humanitární sbírky použitého ošacení. Tato organizace
poskytuje materiální pomoc v nouzi všem potřebným
lidem u nás i v zahraničí. Sběr materiálu se v naší obci
konal po tři soboty v měsíci březnu. Bylo vybráno asi 50
pytlů použitého ošacení. Děkujeme všem občanům, kteří
do sbírky přispěli.

Společenská kronika
V prvním čtvrtletí letošního roku oslavili svá
významná životní jubilea tito naši spoluobčané :
Pluskalová Mária
Skaláková Anna
Hrůzová Marie
Zábrodská Marie
Červeňáková Barbora
Bahenská Zdeňka
Feigerlová Milena
Skaláková Alžběta
Panák Vincent
Oslavencům ze srdce blahopřejeme.
blahopřejeme

60 let
80 let
60 let
80 let
91 let
50 let
50 let
85 let
75 let

______________________________________

_

Vítáme nové spoluobčany:
čp.110
_________

Mychajla Jevstachijovyče Pojšlyje –
______________________________

Navždy nás opustili naši spoluobčané :
Jan Poštulka
32 let
Bohumil Popelář
79 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Tříkrálová sbírka 2011
Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice ve
většině našich obcí a měst. V Novém Přerově proběhla
sbírka 9. ledna. Vedoucími koledníky byly paní
Ludmila Malečková a paní Anna Ekhartová. Vybralo se
celkem 5.782,- korun.Všem koledníkům a dárcům za
jejich pomoc děkujeme. Podrobný přehled o výtěžku
www.charitabreclav.cz
sbírky naleznete na adrese:

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
Všem občanům byly již doručeny sčítací formuláře, které
mají být vyplněny a odevzdány nejpozději do 14. dubna.
Formuláře je možno odevzdat: sčítacímu komisaři, dále
odeslat prostřednictvím pošty nebo elektronickou cestou.
Obecní úřad poskytuje fyzickým osobám bezplatně
veřejné internetové připojení ke splnění povinnosti předat
údaje pro sčítání. Pro občany, kteří mají zájem odevzdat
sčítací formulář elektronicky, bude ve čtvrtek 31. března,
7.dubna a 14.dubna otevřen obecní úřad v Novém Přerově
v době od 15:00 do 17:00 hodin.
J. Vašíčková

PŘIDĚLENÍ ZAKÁZKY
„Nový Přerov – obnova veřejných prostranství“
Obec zveřejnila dne 24.2.2011 výzvu k předkládání
nabídek na realizaci zakázky malého rozsahu, na obnovu
veřejných prostranství. Zadávací dokumentace byla
zpracována podle Pravidel Programu rozvoje venkova
ČR 2007-2013 pro zakázky malého rozsahu, mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Přímo bylo osloveno 6 uchazečů z blízkého okolí, ostatní
firmy podaly nabídky na základě informací z úřední desky.
Zakázka se týká výstavby dvou chodníků, vydláždění
zpevněné plochy před mateřskou školou, výsadby zeleně
a instalace parkové lavičky s odpadkovým košem na
prostranství „U Boží muky“.
Komise pro otvírání, posouzení a hodnocení zakázek
zasedala dne 10.3.2011, ve složení: Ing. Boris Biely,
Ing. Michal Solařík, Marcela Elaginová, František Vašíček
a Jiří Hrubý. V řádném termínu bylo doručeno 9 nabídek
firem z okresů Břeclav, Brno a Znojmo. Komise vyřadila
6 firem pro nesplnění úplnosti nabídek. Posuzovány byly
tři zbylé nabídky. Komise sestavila nabídky dle jediného
hodnotícího kritéria, kterým byla nabídková cena, v tomto
pořadí:
Pořadí Název uchazeče

Nabídková cena

1

COLAS CZ, a.s. , Modřice

773139,29

2

SWIETELSKY s.r.o. , Brno

802142,00

3

Vojtěch Vymyslický, Mikulov

954689,00

Soutěže se zúčastnila pouze jedna místní firma, bohužel
zakázku nezískala, z důvodu neúplnosti nabídky. Pravidla
soutěže jsou neúprosná a žádný zadavatel si nemůže
dovolit riskovat, že kvůli nesplnění povinností při
zadání zakázky mu nebude dotace vyplacena. Obec by se
tak připravila o 575 tisíc korun….
Realizace prací bude zahájena v měsíci dubnu a do
30. května by měla být zakázka hotová. Cesta chodců
kolem hlavní silnice, a ke hřišti, bude opět o něco
bezpečnější.
hodnotící komise

Ještě k odvodnění….
Členové zastupitelstva provedli v minulých dnech zaměření
spádovosti silničních příkopů. Cílem měření bylo ověřit
možnost odtékání dešťové vody dle hloubky příkopů.
Zaměřena byla také možnost odvedení vody od novostaveb
u fotbalového hřiště. V měsíci dubnu by Správa a údržba
silnic JMK měla provést prohloubení příkopů. Následně
budou provedena další opatření k zajištění odtoku vody.

Spolek vinařů v Novém Přerově
Vás srdečně zve na 15. místní výstavu
vín, která se koná v sobotu 7. května
2011 od 13.00 hodin v sále kulturního
domu.
K poslechu hraje cimbálová muzika.
Bohatá tombola !!!

Marek Jakoubek
Vojvodovo
- Etnologie krajanské obce
v Bulharsku

Dostalo se nám zajímavé
a potěšující informace, že vyšla
nová kniha o občanech Nového
Přerova, reemigrantech, kteří se
k nám přistěhovali v listopadu
1949 z Bulharského Vovjodova.
Předmětem knihy je dnes již neexistující společenství
českých evangelíků ve vesnici Vojvodovo v severozápadním Bulharsku. Tato obec byla založena v roce 1900
asi dvaceti rodinami, které z důvodu náboženských
rozporů a nedostatku půdy opustily českou vesnici Svatá
Helena v (dnes rumunské části) Banátu. Ve Vojvodovu se
pak v letech 1900-1950 utvářelo a vzkvétalo specifické
společenství, charakteristické relativním ekonomickým
blahobytem a vypjatou protestantskou morálkou, které se
v mnoha ohledech odlišovalo od bulharského okolí.
Byla to nejen odlišná architektura, efektivní
hospodářské postupy, pečlivě udržovaná čistota veřejných
prostor, ale také náboženská horlivost, morální
bezúhonnost, píle a pracovitost či proslulá zpěvnost
vojvodovských obyvatel, co vysloužilo Vojvodovu široko
daleko pověst vzorové obce. Stabilní populační růst
a nedostatek půdy sice během první poloviny 20. století
vyvolal dvě vystěhovalecké vlny - první z nich směřovala
v letech 1928-1929 do Argentiny, druhá pak v letech
1934-1935 do obce Belinci v severovýchodním
Bulharsku. Přesto však Vojvodovo coby česká obec
existovalo až do konce 2. světové války.
Bulharská historie tohoto společenství pak končí
v letech 1949-1950, kdy se naprostá většina zdejších
Čechů v rámci poválečných přesunů obyvatelstva
vystěhovala do řady obcí na jižní Moravě. Tato kniha
rozkrývá mnoho rovin vojvodovské české komunity, ať
již je to religiozita, hospodářství, jazyk či vztah ke smrti,
a zpracovává je způsobem, který dává vyniknout životu
vojvodovských obyvatel v první polovině minulého století
v jeho rozmanitosti i kráse. (Více na www.vojvodovo.cz)
( text převzat z webové prezentace knihy)
Knihu je možno objednat mejlem na webové adrese:
http://www.cdk.cz/knihy/350/vojvodovo/
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