Přerovák
Zpravodaj Obce Nový Přerov
Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
14. května 2014
 Zasedání bylo přítomno 5 členů zastupitelstva.
 ZO schválilo přijetí dotace od SZIF na akci „Vybavení
zahrady MŠ v Novém Přerově zahradním altánem“ ve výši
79.474,- Kč.
 Zastupitelstvo schválilo Smlouvy o poskytnutí
podpory z rozpočtu JMK a přijetí dotací na akci „Výměna
oken a dveří MŠ Nový Přerov“ ve výši 119 tis. Kč a na
akci „Podpora a udržování čistoty cyklistických
komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v JMK v
roce 2014, ve výši 30 tis. Kč.
 ZO dále rozhodlo o realizaci nového chodníku od
autobusové točny k prodejně Jednoty, výměny oken
a dveří knihovny a bytu v přízemí budovy OÚ, a opravě
prašných komunikací asfaltovým recyklátem, v měsících
06-08/2014.
 Zastupitelstvo schválilo uspořádání kulturních akcí:
- Dětský den 31.5.2014, Družební setkání ve Zlukově 7.6.
– 8.6. a Taneční zábava 23.8.2014.

18. června 2014
 Zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva.
 ZO vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013, kde auditor konstatuje, že
při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, ani žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření obce v budoucnosti.
ZO proto schválilo Roční účetní závěrku a Závěrečný účet
Obce Nový Přerov za rok 2013 bez výhrad.
 Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace a Smlouvu
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na akci
„Alej u hranice – založení interakčního prvku ÚSES“ a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Celkové
náklady projektu činí 462.631,-Kč z toho nezpůsobilé
výdaje 53.040,- (část vytýčení stanoviště, autorského
dohledu, nepoužitá rezerva výsadby). V letošním roce
bude profinancováno 359.290,38 Kč.
 ZO schválilo výběr dodavatele PRAMOS Šitbořice na
realizaci akce „Výměna oken a dveří v MŠ Nový Přerov“ a
celkové realizační náklady ve výši 411.837,-Kč., a na akci
„Výměna oken a dveří budovy OÚ “ ( knihovna, byt) za
celkové realizační náklady 165.869,- Kč.
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 ZO schválilo prodej staré autobusové čekárny bez
pozemku za 15 tis. korun.
 Zastupitelstvo schválilo výběr dodavatele Ludvík
Páleník, Novosedly 357 na realizaci akce „Chodník na
hlavní ulici – část na parc.č. 1207/28“ za realizační náklady
350 tis. korun a zhotovení zpevněné plochy parkoviště před
budovou OÚ za realizační náklady ve výši 62.400,- Kč.

11. září 2014
 Zasedání bylo přítomno 5 členů zastupitelstva.
 Zastupitelstvo projednávalo žádost RWE GasNet
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene stavby:
„Plynofikace Obce Nový Přerov“ poprvé na únorovém
zasedání. Tehdy schválilo znění smlouvy, ale nesouhlasilo
s výší jednorázové úplaty za věcné břemeno, která
dosahovala v průměru 10,- Kč/m – celkem 39 tisíc korun.
Zastupitelstvo žádalo částku 50,- Kč/m a zahájilo jednání
o této ceně. Obec si nechala zpracovat vlastní ocenění
věcného břemene soudním znalcem a posudek předložila
RWE GasNet, který nakonec rozhodl, že bude akceptovat
požadovanou cenu 50,- Kč/m a do obecní pokladny tak
přibude 182.550,- Kč.
 Zastupitelé rozhodli využít získaných prostředků
k dokončení výměny oken na budově OÚ, která byla
realizována etapově, podle finančních možností.
Zbývajících 15 oken tedy vymění firma Pramos ještě v září.
Budova tak získá jednotný hezčí vzhled a zároveň se
zamezí tepelným ztrátám.
 Zastupitelstvo schválilo uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o výkonu agendy Komise k projednávání přestupků s Městem Mikulov. Za tuto agendu jsme zaplatili
v r. 2010 – 800 Kč, v r. 2011 nic, v r.2012 – 3.200 Kč,
v r. 2013 nic a letos 3.600 Kč. Cena za projednání jednoho
přestupku činila 800 Kč, nyní byla zvýšena na 2.500 korun.

ZO se zabývalo také problematikou provozování
kanalizační soustavy a ČOV Novosedly – Nový Přerov.
Vzhledem k nespokojenosti obcí s dosavadním způsobem
provozování, směřují kroky obou zastupitelstev ke změně
provozovatele.
 Obce Jevišovka, Pasohlávky, Novosedly, Nový Přerov,
Drnholec a Brod nad Dyjí iniciovaly zaslání otevřeného
dopisu na Ministerstvo životního prostředí, Krajský úřad
JMK a další instituce, ve věci plánované změny projektu
dálnice D5, se záměrem vypouštět odpadní vody z této
dálnice na Rakouském území do řeky Dyje. Uvedené obce
se obávají znečištění vody v Dyji a následně v Mušovských
jezerech.
M. Elaginová

Naše kulturní, sportovní a společenské akce

Společenská kronika
Ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2014 oslavili svá
významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Panáková Drahomíra
Kisová Kateřina
Mejtská Anna
Bahenský Zdeněk
Michna Antonín
Krupka Jaroslav
Zimmermannová Anna
Zimmermann Miroslav
Strejčková Anna
Filipová Kateřina
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Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.

NARODILO SE NÁM …
Dne 10.června 2014 se rodičům
Kamile Hozové a Liboru Křivánkovi
narodil syn Denis Křivánek.
Dne 16.července 2014 se rodičům Lilije Vasylyně
a Stěpanu Bogdanoviči Omeljaš narodila dcera
Miriam Omeljaš.
Rodičům i dětem přejeme hodně radosti do života.
Odstěhovali se:
Anna Skaláková
Hana Popelářová

z čp. 114 do Březí
z čp. 24 do Brna

_______________________________________________
Naposledy jsme se rozloučili s naším
spoluobčanem panem Tiborem Balko.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
_______________________________________________

Poděkování
( příspěvky občanů )
Jménem svým, a celé řady spokojených občanů
Nového Přerova, bych rád poděkoval členům zastupitelstva i zaměstnancům obecního úřadu za celou
řadu aktivit, které přispěly ke zvýšení kvality bydlení
v naší obci. Nebudu jmenovat vše, ale za zmínku
jistě stojí dětské hřiště, nový povrch cyklostezky, alej
u hranice, altán v mateřské školce, úprava veřejné zeleně
a nedávno realizovaný nový chodník. Rovněž i další
kulturní akce pro děti i dospělé byly dobře připravené a
nejen dětem udělaly radost. Jistě se najdou i někteří, co
mají odlišný názor a nejsou se vším, z osobních důvodů, či
zájmů, spokojeni. Těm bych rád sdělil: „všem vyhovět
nelze“ – naštěstí…. To by zde vypadalo jak na divokém
západě, a to jak doufám nikdo z nás nechce.
Věroslav Šmaha

3.května – pořádal místní spolek vinařů 18. tradiční
výstavu vín, kterou navštívilo cca 170 milovníků vína.
Z 359 vzorků jich 54 pocházelo od místních vinařů. Pohár
starostky obce za nejlepší bílé víno místního vinaře letos
získal Alois Černík - Veltlínské zelené PS (19 bodů) a za
nejlepší červené víno místního vinaře Petr Hryčovský
- Rosé, RM PS (18,8 bodů).
31.května – proběhla oslava mezinárodního dne dětí na
malém hřišti. Ke všem známým soutěžím letos přibyla
novinka, která prověřila zručnost dětí v protahování očka
kolem drátku. Zajímavou atrakcí, zejména pro kluky, byla
ukázka zbraní a vojenského džípu, kterou připravil pan Aleš
Svoboda. Místní spolek rybářů dětem zase přichystal
zajímavé soutěže dopoledne u rybníka Sponzory dětského
dne byli: Alt Prerau, ekologické zemědělství, ČSCH Nový
Přerov, Dobiáš Zlatko, Ekolán Březí, Elagin Stanislav,
Hatrako – Petr Měřínský, Honební společenstvo N.Přerov,
Hrubý Jiří, Jednotka SDH N.Přerov, Kosmák Petr,
Madarász Jozef, Matějovo cukrářství, Metal Plast Produkt Petr Hejtmánek, Sak Václav, Spolek vinařů N.Přerov,
Stöger Willfried Rakousko, Vašíček František, ZO KSČM
N. Přerov. Mikulovští hasiči opět přijeli s oblíbenou
pěnovou nadílkou, a i když se záhy přihnal déšť, děti si
radost nenechaly zkazit. Děkujeme všem, kteří se na
přípravě dětského dne podíleli.
7.–8.června – zavítali zástupci Nového Přerova do
partnerské obce Zlukov. Jednalo se o třetí vzájemné
setkání od roku 2012, kdy bylo partnerství navázáno.
Na zlukovských slavnostech bylo k vidění vystoupení
folkové kapely Lakomá Barka z Českého Krumlova, která
uvedla píseň věnovanou Zlukovu, dřevorubecká show
účastníků mistr. Evropy v dřevorubeckých soutěžích
a večer byl zakončen taneční zábavou.
5.července – uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů
pro děti již II. ročník vítání prázdnin u rybníka. Děti si
mohly kromě soutěží a her vyzkoušet také zásah proudem
vody na cíl a projet se hasičským vozidlem. Na závěr
si všichni opekli buřty u táboráku. Pěkná akce.
23.srpna – se konala Prázdninová taneční zábava,
kterou uspořádalo obecní zastupitelstvo v kulturním domě.
K tanci hrálo Duo „SIMAEN“ – J. Sikora a Z.Matysík.
V nabídce občerstvení bylo grilované prasátko. Přestože
celý den vytrvale pršelo, přišli místní i turisté. Parket se
pomalu zaplnil a účastníci se dobře bavili až do ranních
hodin.
25.října – se uskuteční III. setkání rodáků z Vojvodova,
jejich potomků a přátel. Pořadateli jsou Občanské sdružení
Vojvodovo a obec Nový Přerov. Zahájení ve 14.00 hodin
v sále kulturního domu . Jste srdečně zváni.
29.listopadu – se již počtvrté bude konat Adventní
setkání s rozsvěcením stromečku před obecním úřadem.
Drobné pohoštění zdarma.
V prosinci – by měla proběhnout mikulášská nebo
vánoční besídka pro děti v sále kulturního domu.
Novoroční setkání - se koná každým rokem 1. ledna
u kapličky na státní hranici.

AKCE REALIZOVANÉ V OBCI NOVÝ PŘEROV

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

ve volebním období 2010 - 2014

vyhlásil prezident republiky na 10. a 11. října 2014.
Po čtyřech letech tak opět zvolíme sedm členů obecního
zastupitelstva. V Novém Přerově podala kandidátní listiny
dvě sdružení nezávislých kandidátů. Vybírat tedy budeme
z 18 kandidátů. Volič může hlasovat třemi způsoby:
1) označí křížkem jednu volební stranu – pak dostane hlas
prvních 7 kandidátů této strany
2) označí křížkem vybrané kandidáty z libovolných
volebních stran, nejvýše však 7 kandidátů – pak dostane
hlas těchto sedm vybraných kandidátů
3) bude kombinovat 1) a 2) způsob hlasování – pak
dostanou přednostně hlas označení kandidáti a z označené
volební strany podle pořadí do počtu 7 kandidátů.
Podrobné informace o způsobu hlasování obdrží voliči
v obálce spolu s hlasovacími lístky, nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost platným občanským průkazem nebo pasem,
dostane úřední obálku, odebere se do prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků, upravený lístek vloží do šedé úřední
obálky a tu vhodí do volební schránky.
Volební místnost v prvním poschodí budovy OÚ bude
otevřena v pátek 10.října v době od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 11.října od 8.00 do 14.00 hodin.

V tisících Součet
Kč
za rok

2010
Chodníky ke hřbitovu a ke křišti, zeleň

775

Sociálky OÚ

250

Výstroj, výzbroj zás.jednotky SDH

111

Okna , dveře v obecním dvojdomku

160

1296
2011
Územní plán
Knihovní systémy Clavius, nový počítač
Okna, dveře v kulturním domě

200
70
230

500
2012
Výsadba aleje k farmě

130

Okna kanceláří OÚ

70

Údržba cyklostezky Brno - Vídeň

43

za OÚ Jana Vašíčková

Odvodnění se osvědčilo
243

2013
Dětské hřiště za školou
Doplnění odvodnění -dešťová kanalizace

473
2164

Údržba cyklostezky Brno - Vídeň

46

Altán v zahradě mateřské školy

122

Výstroj zásahové jednotky SDH

25

Výměna podlahy v herně MŠ

60

2890
2014
Výsadba Aleje u hranice

463

Okna a dveře v mateřské škole

412

Okna a dveře knihovna + byt

166

Okna - zbývajících 15 ks budova OÚ

147

Zpevněná plocha parkoviště

62

Oprava silnic recyklátem

0

1 250

Za roky 2010 - 2014 celkem 6.179.000,- korun.

V květnu a červnu roku 2010 způsobily prudké přívalové
deště naší obci velké problémy. Dešťová voda se neměla
kam vsakovat, a neměla ani možnost kam odtékat.
Zastupitelstvo tedy začalo pracovat na projektové přípravě
pro odvodnění postižených částí obce, zejména okolí
kostela, úřadu, ulice u hřiště a u potoka. Nejprve bylo nutné
vytipovat trasu kanalizace. Využity byly i staré meliorační
mapy z roku 1933, které zachycovaly trasu melioračních
drenáží od sběrné studny za úřadem až k Baštýnskému
potoku. Tyto drenáže byly v průběhu let zřejmě zničeny při
budování silnic, vodovodu, plynovodu a kanalizace.
Ukázalo se také, že velkou komplikací je malá spádovost
území a kladení potrubí musí být precizní.
Při budování chodníků v roce 2011 bylo uloženo pod
chodník na hlavní ulici potrubí pro odvádění dešťové vody
ze silnice a s odbočkami pro zaústění svodů dešťové vody
z přilehlých rodinných domů. V ulici u hřiště bylo zas do
výkopu uloženo drenážní potrubí pro vsakování povrchové
vody. Všechna tato opatření by však nebyla k ničemu, bez
navazující odvodňovací kanalizace, která odvede vodu
z obce ven.
Na dešťovou kanalizaci nejsou poskytovány žádné dotace,
proto obec musela další dva roky šetřit peníze na tak velkou
akci. V roce 2013 byla zahájena výstavba hlavního
odvodňovacího kanálu od sběrné šachty za úřadem, přes
stavební pozemky a komunikace až do odvodňovacího
kanálu u domu čp. 100 a dále do Baštýnského potoka.
Realizace celého odvodňovacího systému stála obec přes
dva miliony korun a byly to dobře vynaložené prostředky.
Letošní deštivý rok prověřil, že systém funguje dobře a také
sami občané nás potěšili konstatováním, že se dílo povedlo.
obecní zastupitelstvo

Oprava místních komunikací recyklátem
Na jaře letošního roku se obci naskytla možnost získat
zdarma asfaltový recyklát z rekonstrukce vozovky u
Mikulova, jejíž oprava byla plánována na letní měsíce.
Bohužel schvalovací proces na příslušných úřadech se
zadrhnul a protahoval až do září, kdy již firmě nebylo
vydáno povolení k uzavírce komunikace z důvodu konání
Pálavského vinobraní. Vybroušení povrchu silnice tedy
zahájili stavbaři z firmy IS Brno až 15. září. Slíbený
recyklát nám do obce dopravili a akce opravy místních
prašných cest měla začít. Zastupitelstvo již mělo na akci
vyčleněny z obecního rozpočtu potřebné finanční
prostředky a oslovilo potenciálního zhotovitele. Bohužel
nastalo nekonečné období dešťů, které znemožnilo zemní
práce realizovat. Navíc povrchová úprava recyklátu
vyžaduje dosti intenzivní slunečné paprsky a těch se už
letos pravděpodobně nedočkáme. Slíbené „babí léto“ se
jaksi nedostavilo. Cesty se tedy začnou opravovat až
v příštím roce.
M. Elaginová
KLUCI A HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY
V loňském školním roce chodilo do naší školky 16 dětí. Se
třemi předškoláky jsme se rozloučili – odešli do školy.
Přes prázdniny se každé školní zařízení vždy vylepšuje,
pulíruje a vůbec chystá na příchod nových žáčků. Nejinak
tomu bylo i v naší obci. Čekala nás však velká akce, a to
výměna všech 40 oken a 4 dveří v budově školky. Což o to,
výměnu provede firma, ale vystěhovat všechna ta autíčka,
stavebnice, panenky, kuchyňky, kočárky, stolečky, židličky
a vůbec veškerý nábytek a pomůcky znamená spoustu času
a práce. Nutno říct, že tohle všechno zvládli zaměstnanci
obce p. Ščipová a p. Panák s paní školnicí Šebestovou.
Začátkem srpna firma Pramos okna i dveře vyměnila
a kolotoč se mohl začít otáčet nazpátek. Nejdřív ovšem
bylo nutné vymalovat, vyprat koberce a pak začít stěhovat
vše na své místo. V závěru se zapojila i nová paní učitelka
Mgr. Eva Fibigerová z Jevišovky. Výsledek je ale krásný,
okna září novotou, netáhne jimi, dveře doléhají a jdou
lehce zamykat – velká proměna oproti 40 let starým
dřevěným oknům a dveřím. Od září je zapsáno do naší
školky 17 dětí : Dobiáš Adam Josef, Fagulová Michaela,
Hryčovský Martin, Hryčovský Štěpán, Kis Matyas,
Kerelová Alexandra, Křivánková Martina, Macík Tomáš,
Miškolczy Zita, Navrátilová Viktorie, Pluskalová Táňa,
Polák Eduard, Stiborová Kristýna, Švehlík Dominik,
Zelman Dominik, Zimmermann Matěj a Thuróczy Daniel.
Za dlouhodobě nemocnou p. uč. Bártovou zastupuje
p.uč. Darina Vodrážková z Dolních Dunajovic. Personální
obměna nastala i na pozici vedoucí učitelky, kterou je
nyní Bc. Ivana Veselá z Dolních Dunajovic.
Paní Danuše Ottová, pracovala v naší školce od roku 1974
jako učitelka i ředitelka a později jako vedoucí učitelka
ve sloučené školce v Jevišovce. Většina z nás „prošla
jejíma rukama“, učila nás jíst příborem, držet pastelku
nebo smrkat do kapesníku. Po úctyhodných 40 letech
pedagogické práce, odešla p. Ottová letos o prázdninách
na zasloužený odpočinek. Za všechna ta léta trpělivé péče
o naši drobotinu jí patří velké uznání a poděkování.
M. Popelářová

Staré elektro odevzdejte k recyklaci,
je to zadarmo!
Zdaleka ne všechno, co
domácnosti už nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak na skládce
nebo ve spalovně. Stále větší důraz se dnes klade na
maximální využití všech materiálů, které lze znovu použít.
Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší odpad
je ten, který nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější,
než všechno smetí vysypat na jednu hromadu, přijde nás
to ale mnohem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci
směsného komunálního odpadu. O obaly nebo třeba staré
elektro se na konci životního cyklu postarají jejich výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově
tvoří asi pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu,
tedy zhruba tolik jako plastové obaly.
Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun
elektroodpadu, jeho množství přitom rok od roku roste.
Proto vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy starých
spotřebičů ke zpracovatelům, který končí recyklací
a návratem drtivé většiny použitých materiálů do výroby.
Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve
skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní
systémy, neziskové společnosti, které zajišťují plnění jejich
zákonných povinností.
Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat
jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě
zpětného odběru. Jen největší z českých kolektivních
systémů, ELEKTROWIN, jich za osm let své existence
vytvořil na 12 000. Další stále přibývají. Jde o to, aby to
nikdo neměl se svou starou lednicí, pračkou nebo třeba
elektrickou zahradní sekačkou na nejbližší sběrné místo
příliš daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit
vlastně jen jednu – zato důležitou – podmínku.
Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité
části. Pokud se totiž pustí do demontáže někdo jiný než
odborník na zpracování, disponující vysoce specializovanou
technologií, dochází k úniku škodlivých látek, které mohou
velmi vážně poškodit životní prostředí.
Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které
zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu se také taková lednice
bez kompresoru bere jako odpad – a za jeho zpracování
bychom už museli platit.
( placená reklamní inzerce)
Vydavatel: Obec Nový Přerov, okr. Břeclav. Adresa redakce
a tisk: OÚ Nový Přerov, Nový Přerov 54, 691 81, p. Březí.
Šéfredaktor: Marcela Elaginová, Zástupce šéfredaktora:
Milada Popelářová. Vychází čtvrtletně v počtu 140 výtisků.
Registrační číslo: MK ČR 11766. Za případné tiskové chyby
se omlouváme. Vydáno v Novém Přerově dne 3.10.2014
Distribuce občanům Nového Přerova zdarma.
Zveřejněn rovněž na www.novyprerov.cz – Zpravodaj.

