Přerovák
Zpravodaj Obce Nový Přerov
Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
15. září 2010

Zasedání bylo přítomno 5 členů zastupitelstva.
 Dle nové právní úpravy § 31a) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích schválilo zastupitelstvo vzhled tabulek pro
označení objektů čísly popisnými a evidenčními takto:
a) čísla popisná : podklad modrý, barva písma bílá, tvar
obdélník, rozměr V 14cm x Š 17cm
b) čísla evidenční : podklad bílý, barva písma zelená, tvar
ovál, rozměr V 14cm x Š 17 cm, text obsahuje přidělené
číslo a tiskací písmeno „E“.
Čísly evidenčními se označují stavby pro rodinnou
rekreaci, stavby dočasné, garáže a budovy, které
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, chovatelské
stavby nad 16 m2, zimní zahrady nad 40 m2, přístřešky
veřejné dopravy a jiné veřejně přístupné přístřešky nad
40 m2. Vlastník nemovitosti provede označení budovy na
svůj náklad.
 Starostka informovala členy ZO o postupu prací na
územním plánu. Byl zpracován materiál "Podmínky pro
využití ploch s rozdílným využitím", na jehož korekci se
podílela za odbor územního plánování Města Mikulova p.
Levaiová a vedoucí stavebního odboru p. Alexová, za obec
starostka a místostarosta. Dále proběhla schůzka s
projektantem ÚPD – oddíl inženýrských sítí, který
zapracuje do územního plánu odvodnění centrální části
obce dešťovou kanalizací. Nyní se materiál dokončuje a v
závěru měsíce září předá projektantka hotový Návrh
územního plánu - v textové i grafické části. K pracovní
verzi územního plánu, která byla zveřejněna k nahlédnutí
v přízemí budovy OÚ nebyly vzneseny ze strany občanů
žádné dotazy ani připomínky. Následovat bude společné
jednání, kdy se budou ve lhůtě 30 dnů vyjadřovat všechny
dotčené orgány státní správy a následně pořizovatel požádá
krajský úřad o vydání stanoviska.

Zastupitelstvo odsouhlasilo zrušení bytového
fondu, který sloužil k poskytování půjček občanům na
modernizaci domů. Po 10 letech musela obec vrátit
půjčených 300 tisíc korun zpět Ministerstvu pro místní
rozvoj. ZO proto schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.
4/2010, kterou se ruší OZV č. 2/2006 o zřízení BFNP.

Ročník: 38

Číslo: 3/2010

 Bylo schváleno přijetí neinvestiční dotace, ve výši
13.438,-Kč, o kterou obec požádala na krytí prvotních
nákladů k zamezení škod v souvislosti s přívalovými dešti
na přelomu května a června letošního roku. Dotace je
účelová a lze z ní hradit např. zemní práce, dovoz štěrku
nebo pohonné hmoty pro vozidlo a čerpadlo jednotky
SDH.
 ZO projednalo aktualizaci záplavového území vodního
toku Dyje v km. 59,351 – 117,959 tj. od konce vzdutí
vodního díla
Nové Mlýny po hráz VD Znojmo.
V katastru naší obce se jedná o část území od toku Dyje
směrem k „Havranímu kopečku“. Z porovnání map
vyplývá, že aktualizované vymezení záplavového území
je totožné s doposud vymezeným územím.
Z žádostí :
ZO schválilo:
- prodej pozemku, parc.č. 1427/18 o výměře 6 m2
manželům M.G.a J.G., bytem Nový Přerov.
- prodej pozemku, parc.č. 1207/105, o výměře 763 m2,
k výstavbě rodinného domu, formou Smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy, manželům A.K.a O.K., bytem
Ostrava.
- prodej pozemku parc.č. 1207/106 o výměře 732 m2
do spoluvlastnictví p. M. H., a p. R.Š., bytem Novosedly,
k výstavbě rodinného domu.
- záměr pronájmu pozemku, parc.č. 2420 o výměře 357
m2, za účelem umožnění přístupu k zemnímu sklepu.
- záměr pronájmu pozemku parc.č 1782/1 o výměře 471
m2 k zemědělským účelům.
- ZO neschválilo záměr prodeje pozemku, parc.č 1782/1
o výměře 471 m2 v k.ú. Nový Přerov.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne v naší obci v sobotu 16.10.2010
v době od 14.15 do 14.45 u skládkového
dvoru. Občané mohou do pojízdného
kontejneru odevzdat nebezpečné odpady,
kterých je celá dlouhá škála. Vybíráme ze
seznamu ty nejběžnější: rozpouštědla, domácí chemikálie,
autobaterie, zářivky, léky,
staré postřiky-pesticidy,
výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), saze,
barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné, atd.
M. Popelářová

ROZVOJ OBCE NOVÝ PŘEROV
Bilance uplynulých čtyř let
Na posledním zasedání zastupitelstva, před blížícími se
komunálními volbami, předložila starostka obce členům
zastupitelstva Zprávu č. 2/2010 o činnosti orgánů obce,
za uplynulá čtyři léta.
Ve volebním období 2006-2010 se podařilo realizovat :
 2007-2010 -z přijaté půjčky na výstavbu kanalizace
v celkové výši 5.035.672,- korun bylo Státnímu fondu ŽP
splaceno 2.018.540,- Kč.
 2007 - Otevřen hraniční přechod do Rakouska.
 2007-2010 -Rozšíření knihovního systému za 50 tis. Kč.
 2007 -Pořízení požárního vozu AVIA
za 24 tis. Kč.
 2008 - Obnova katastrálního operátu – zisk obecních
pozemků v hodnotě 1,5 mil. Kč.
 2008 -Výsadba Aleje národů – nadační přísp. 63 tis. Kč.
 2008 -Realizace asfaltové polní cesty v lokalitě vinné
sklepy za 6 mil. Kč - investor Pozemkový úřad.
 2008 - Oprava sociálního zařízení a ústředního vytápění
v Mateřské škole - za 500 tis. Kč.
 Oprava hřbitovní zdi za 39 tis. Kč.
 2008-2009 -Pracoviště CzechPoint za 110 tis. Kč.
 2009 -Výstavba vedení elektřiny v lokalitě vinné sklepy,
za 2,5 mil, Kč, investor E.ON Česká republika.
 2009 -Zbudování čerpací jímky pro novou bytovou
výstavbu za 132 tis. Kč.
 2009 -Hřbitov, chodníčky, pietní místo za 165 tis. Kč.
 2009 -Zpracování projektu na úpravu veřejných
prostranství a chodníky za 60 tis. Kč.
 2009-2010 - Pořízení výzbroje a výstroje členů zásahové
jednotky SDH Nový Přerov v hodnotě 130 tis. Kč.
 2010 - Výměna oken a dveří v obecním dvojdomku ze
165 tis. Kč.
 2010 - Oprava sociálního zařízení v budově OÚ
za 250 tis. Kč.
 2010 - Obnovení celodenního provozu Mateřské školy.
 2010 - Pořízení územního plánu – 200 tis. Kč.
 2010 -Pořízení nové rozvodné skříně veřejného osvětlení
za 25 tis. Kč.
 2010 – Úprava veřejného prostranství (zeleň, chodníky)
za 767 tis. Kč – realizace 10/ 2010 –05/2011 v závislosti
na přiznání dotace SZIF.
 V těchto dnech je zahajována stavba vedení vysokého
a nízkého napětí a nové trafostanice pro posílení příkonu.

Bytový fond Nový Přerov
V roce 2000 přijala naše obec bezúročnou půjčku
ve výši 300.000,- Kč z Programu poskytování státních
půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu,
se splatností 10 let. Tyto prostředky mohli občané,
ale i obec, použít na opravu svých domů. Za období deseti
let obec poskytla 35 půjček
v celkovém objemu
924.800,- Kč! Z toho 855 tisíc občanům, a 69.800,- Kč na
údržbu bytového fondu obce . Konkrétně bylo vyčerpáno
7 půjček na opravu, fasád, 18 na výměnu oken a dveří,
6 na opravu střechy, 2 na plynofikaci domu
a 2 na rozšíření bytové jednotky.
Všechny půjčky byly ke dni 31.8.2010 splaceny.
Na úrocích z poskytnutých půjček bylo získáno 52.375,korun. Po odečtení bankovních poplatků bude zůstatek
převeden na základní běžný účet obce, a využit k
modernizaci bytového fondu obce – konkrétně jako podíl
k dotaci na výměnu oken a dveří v obecním dvojdomku.
M.Popelářová

„Všechno, co potřebuji znát,
jsem se naučil v mateřské školce“
…je název knihy spisovatele Roberta Fulghuma.
Školka je místem, kde se dítě poprvé setkává se světem,
aniž by u toho byli rodiče. Musí se naučit spolupracovat
s ostatními ….
Zapojit děti, které vyrůstají obklopeny dospělým světem,
do dětského kolektivu je tím nejlepším, co můžeme pro
zdravý vývoj svého potomka udělat. I když zprvu ukápne
nějaká ta slzička, záhy zjistíme, že děti jsou mezi
kamarády spokojené a šťastné, začlení se do kolektivu
a snadněji pak snášejí přechod do „veliké školy“.
Všechny tyto okolnosti měly svou váhu při rozhodování
zastupitelstva o osudu školky v důsledku nízkého počtu
dětí. Proběhla anketa zájmu rodičů, propagace volných
míst, jednání s ředitelstvím školy, v obecním zastupitelstvu i se samotnými rodiči. A povedlo se…. 1.září 2010,
po osmi letech, byl znovu obnoven celodenní provoz
mateřské školy v Novém Přerově.

Tyto investice do rozvoje území dosahují výše bezmála
15.000.000,- korun.
Obecní majetek se tím zhodnotí o 12.000.000,- korun.
Před čtyřmi roky jsme do volebního období vstupovali se
závazky ( dluhy) v celkové výši 6,8 milionu korun. Jednalo
se o půjčku na kanalizaci od SFŽP, půjčku od zhotovitele
stavby, provozní náklady na zkušební provoz ČOV,
splátky neinvestičních nákladů na provoz mateřské
a základních škol. Dnes je dluh snížen na 3 miliony Kč. Na
běžném účtu obce je 600 tisíc korun vlastních prostředků,
z toho rezervováno 350 tisíc jako podíl obce k dotaci na
budování chodníků. Bilance opravdu příznivá.

K docházce je zatím přihlášeno 13 dětí, z toho 8 místních
a 5 přespolních. Přes prázdniny byla školka vymalována
a celkově připravena na celodenní provoz. Obědy se
dováží z MŠ Jevišovka. O děti pečují učitelky p.Bártová
a p. Faklová, funkci kuchařky a školnice zastává
p. Šebestová, vedoucí učitelkou je p. Ottová.

Zastupitelstvo obce

M. Popelářová

Společenská kronika

MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU
POUŽITÝCH
EKEKTROZAŘÍZENÍ

Ve třetím čtvrtletí letošního roku oslavili svá významná
životní jubilea tito naši spoluobčané:

- bylo zřízeno v budově obecního
úřadu. Hned za vchodovými
dveřmi je umístěna malá nádoba
pro odkládání použitých úsporných kompaktních zářivek a
výbojek.

Eliášová Zuzana
Vítek Eduard
Hlavinka Alois
Polák Antonín
Všem oslavencům ze

70 let
50 let
65 let
65 let
srdce

gratulujeme.

ZARÁŽENÍ HORY
- připadalo na první sobotu v měsíci září a v některých
obcích vinařského Podluží se udržuje dodnes.
Prastarý zvyk zakazoval, po uvedeném datu, vstup
do vinohradu všem těm, kteří zde nemají co pohledávat
a vinice v těchto místech nevlastní. Obyčej byl výhradně
záležitostí mužskou a dle starého horenského práva
platily
poměrně tvrdé tresty za jeho porušení –
utětí
nohy za vstup do cizího vinohradu,
utětí
ruky za natrhání nepříslušejících
hroznů. Dokonce byl nařízen, a jak
vyplývá ze starých protokolů hrdelních
soudů, byl i vykonán nejeden trest absolutní.
Výjimka platila jen pro nemocného člověka a těhotné ženy.
Těm naopak byl „hotař“ (hlídač) povinen na požádání tři
hrozny z vinohradu vydat, v případě jeho nepřítomnosti si
je sami mohli utrhnout a stopky potom zanechat u kolku i
s jedním denárem. ( to jako platbu za požití)
V dnešní době by mnoho kulhajících a rukou nemajících
lidí bylo. Neboť dnes a denně vídáme děti, mládež ba
i dospělé, jak po vinohradech štrádují a i ten hrozen
v rukou třímají. A je potřeba s osvětou a domluvou u těch
starších začít, neb právě v nich naši nejmenší vzor mají.
Převzato ze seriálu – Lidový rok na Slovácku

PROGRAM KINA DRNHOLEC
Predátoři
60,-Kč

Chlupatá odplata
40,- a 60,-Kč

Středa 20.10.2010
18:00
Shrek: Zvonec a konec
USA, Animovaný / Rodinný , 92 min
40,- a 60,-Kč
LISTOPAD
Pátek 12.11.2010
Akční thriller, 107 min

19:00

Kajínek
60,-Kč

Pátek 26.11. 2010
19:00
Poslední vládce větru
USA, Rodinný / Fantasy / Válečný
40,- a 60,- Kč
PROSINEC
Pátek 3.12. 2010
19:00
Česko, Komedie / Drama , 100 min

Do této nádoby nepatří:
klasické žárovky, reflektorové
žárovky, halogenové žárovky,
lineární (trubicové) zářivky
nad 40 cm.
Vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu.
Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla
vyrobené. Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž
obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při
špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit
lidské zdraví a životní prostředí.
J. Vašíčková

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
E.ON Česká republika, s. r. o. oznamuje, že z důvodu
plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy –
rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude
v Obci Nový Přerov přerušena dodávka elektrické energie
dne: 20. 10. 2010 od 07:00 – 15:00.

E.ON – upozornění na ořez dřevin

ŘÍJEN
Pátek 1.10.2010
19:00
USA, akční / dobrodružný / Sci-Fi / 107 min
Středa 13.10.2010
18:00
USA/SAE, rodinná komedie, 92min

Do této nádoby patří:
úsporné kompaktní zářivky,
výbojky, lineární
(trubicové)
zářivky do délky
40 cm, světelné
zdroje s LED
diodami.

Román pro muže
60,-Kč

Společnost E.ON žádá vlastníky či uživatele nemovitostí
(pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících
bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního
zařízení. Tato povinnost vyplývá ze zák. č. 458/2000 Sb.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno
nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Odstranění a ořez
dřevin, proveďte v termínu do 15. listopadu 2010.
Po uplynutí stanovené lhůty vstoupí zaměstnanci
společnosti E.ON na dotčené pozemky a provedou
odstranění či ořez dřevin vlastními prostředky.
Bližší informace lze získat na tel. čísle: 515 364 711.
Vydavatel: Obec Nový Přerov, okr. Břeclav. Adresa redakce
a tisk: OÚ Nový Přerov, Nový Přerov 54, 691 81, p. Březí.
Šéfredaktor: Milada Popelářová.
Zástupce šéfredaktora: Petr Hryčovský
Vychází čtvrtletně v počtu 140 výtisků.
Registrační číslo: MK ČR 11766. Za případné tiskové chyby
se omlouváme. Vydáno v Novém Přerově dne 6.10.2010
Distribuce občanům Nového Přerova zdarma.

AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ - IDS

NOVÝ PŘEROV – HRUŠOVANY NAD JEV.

NOVÝ PŘEROV – MIKULOV

Nový Přerov : 7 : 14
Hrušovany : 7 : 37

Nový Přerov : 5 : 06
Mikulov
: 5 : 30

Nový Přerov : 9 : 34
Hrušovany : 9 : 57

Nový Přerov : 5 : 56
Mikulov
: 6 : 20

Nový Přerov : 11 : 34
Hrušovany : 11 : 57

Nový Přerov : 7 : 14
Novosedly : 7 : 21
Mikulov
: 7 : 40

Nový Přerov : 14 : 44
Hrušovany : 15 : 07

Nový Přerov : 8 : 26
Mikulov
: 8 : 50

Nový Přerov : 15 : 34
Hrušovany : 15 : 57

Nový Přerov : 9 : 34
Novosedly : 10 : 21
Mikulov
: 10 : 40

Nový Přerov : 22 : 54
Hrušovany : 23 : 17
HRUŠOVANY NAD JEV. - NOVÝ PŘEROV

Nový Přerov : 13 : 16
Mikulov
: 13 : 40
Nový Přerov : 14 : 01
Mikulov
: 14 : 25
Nový Přerov : 14 : 44
Novosedly : 15 : 31
Mikulov
: 15 : 50
Nový Přerov : 16 : 26
Mikulov
: 16 : 50

Hrušovany : 4 : 25
Drnholec
: 4 : 55
Nový Přerov : 5 : 06
Hrušovany : 8 : 03
Nový Přerov : 8 : 26
Hrušovany : 12 : 53
Nový Přerov : 13 : 16
Hrušovany : 16 : 03
Nový Přerov : 16 : 26

MIKULOV – NOVÝ PŘEROV
Mikulov
: 5 : 20
Novosedly : 5 : 51
Nový Přerov : 5 : 56
Mikulov
: 6 : 50
Nový Přerov : 7 : 14
Mikulov
: 9 : 10
Nový Přerov : 9 : 34
Mikulov
: 11 : 10
Nový Přerov : 11 : 34
Mikulov
: 13 : 10
Novosedly : 13 : 56
Nový Přerov : 14 : 01
Mikulov
: 14 : 20
Nový Přerov : 14 : 44
Mikulov
: 15 : 10
Nový Přerov : 15 : 34
Mikulov
: 22 : 30
Nový Přerov : 22 : 54

Hrušovany : 21 : 03
Novosedly : 22 : 49
Nový Přerov : 22 : 54
NOVÝ PŘEROV – BRNO – ranní spoje
Nový Přerov :
Mikulov
:
Brno
:
Nový Přerov :
Mikulov
:
Brno
:
Nový Přerov :
Hrušovany :
Brno
:

5 : 06
5 : 52
6 : 30
5 : 56
6 : 24
7 : 10
7 : 14
7 : 39
8 : 40

BRNO – NOVÝ PŘEROV – odpolední spoje
Brno
: 12 : 50
Mikulov
: 14 : 23
Nový Přerov : 14 : 44
Brno
: 13 : 18
Mikulov
: 15 : 13
Nový Přerov : 15 : 34
Brno
: 14 : 15
Hrušovany : 16 : 03
Nový Přerov : 16 : 26

