Přerovák
Zpravodaj Obce Nový Přerov
Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
28. května 2013
 Zasedání bylo přítomno 5 členů zastupitelstva.
 Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Obce Nový
Přerov za rok 2012 bez výhrad. Závěrečný účet, včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, byl řádně
zveřejněn na úřední desce po dobu 15-ti dnů před
zasedáním ZO. Při přezkoumání hospodaření obce
auditorem nebyly zjištěny chyby, nedostatky, ani žádná
závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření obce v budoucnosti. Z řad občanů ani členů
ZO nebyly podány k návrhu závěrečného účtu v zákonné
lhůtě žádné připomínky.
 Na základě výběrového řízení a doporučení hodnotící
komise chválilo zastupitelstvo za zhotovitele díla „Nový
Přerov – doplnění odvodnění“ firmu VHS Břeclav,
spol.s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, která
nabídla cenu 1.552.345,- Kč vč. DPH. Práce mají být
zahájeny 17. června a dokončeny 30. srpna 2013.
 Zastupitelstvo schválilo realizaci projektu „Alej u
hranice - založení interakčního prvku ÚSES“ a pověřilo
místostarostku podáním žádosti o dotaci z Operačního
programu životní prostředí, oblast podpory 6.3 - Obnova
krajinných struktur. Jedná se o plochu 0,49 ha podél
cyklostezky Nový Přerov- Mikulov. Realizace předpokládá
založení trvalého travního porostu a výsadbu celkem 97 ks
vhodných dřevin - Javor babyka 22 ks, Dub letní 45 ks,
Lípa srdčitá 30 ks plus 768 keřů. Realizace má začít na jaře
2014. Celkové způsobilé výdaje činí 669.749,- Kč a dotace
je 100% z uznatelných nákladů. Hlavní funkcí výsadby
zeleně je omezení větrné eroze, dále vytvoření zázemí pro
drobnou zvěř a zvýšení estetické hodnoty krajiny podél
cyklistické stezky.
 ZO schválilo podání žádosti a realizaci projektu
„Vybavení zahrady MŠ v Novém Přerově zahradním
altánem“ z Programu rozvoje venkova – Rozvoj
občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko. Je to
letošní druhá žádost o peníze na altán neboť z dotačního
programu RWE jsme dostali zamítavé stanovisko.

Ročník: 41
41

Číslo: 2/2013
013

 Zastupitelstvo schválilo pravidla prodeje pozemků
specifikovaná aktualizovaným textem Smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy s účinností od 28.5.2013. Tato
smlouva upravuje pravidla prodeje pozemků ve vlastnictví
Obce Nový Přerov, v plochách zastavěných nebo
zastavitelných, určených územním plánem k zastavění
stavbami přípustnými pro dané území, např. stavby pro
bydlení, stavby sklepa, stavby k individuální rekreaci
apod.
M. Elaginová

Co kanalizaci nechutná?
Do kanalizace nepatří zbytky potravin, a to ani
propasírovaných skrz kuchyňské drtiče. Jejich používání
proto v kanalizačních řádech vodohospodáři výslovně
zakazují. Dalším problémem jsou oleje a tuky, které se
srážejí, usazují, a tak snižují kapacitu zařízení a brání
odtoku vody. V nejhorším případě mohou přípojku
dokonce ucpat. Kromě toho tukem zanesené kanály
nepříjemně zapáchají. Použitý tuk se má shromažďovat do
nádoby s pevným uzávěrem a tu poté vyhodit do
směsného odpadu nebo odnést do sběrného dvora.
Do kanalizace nepatří samozřejmě ani žádné
hygienické potřeby ( pleny, vložky, tampony, vlhčené
ubrousky ) Jsou sice vyrobené z tenkých, ale velmi
pevných textilních materiálů, které se na rozdíl od
toaletního papíru ve vodě nerozvlákní.
Čerpadla v domovních jímkách se ucpávají a dochází
k odstavení provozu domovní čerpací jímky.
Jak znečištěné odpadní vody je možné vypouštět do
kanalizace určuje tzv. kanalizační řád.
Postihováno je rovněž neoprávněné vypouštění vod
do kanalizace, např. vypouštění jiných než odpadních
vod ( dešťové, studniční, povrchové ). V takovém případě
je oprávněn dodavatel ( VaK Břeclav) požadovat na
odběrateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý
druh neoprávněného vypouštění a každý zjištěný případ
zvlášť.
Všechny tyto složky ( tuky, hygienické potřeby, balastní
vody) poškozují technologii, zatěžují stokovou síť a tím
zvyšují náklady na provozovaní kanalizace. Veškeré
náklady pak musí obec uhradit neboť vybrané stočné od
odběratelů na pokrytí nákladů nestačí.
M. Popelářová

Mezinárodní den dětí

Společenská kronika
Ve druhém čtvrtletí roku 2013 oslavili svá významná
životní jubilea tito naši spoluobčané:
Ščípová Helena
Filipová Sofi
Dufková Alena
Kis Michal
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Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.

NARODILO SE DĚŤÁTKO …
Filip Štyks - 26.3.2013
Rodiče Marie Holubová a Radek Štyks
Rodičům i dětem přejeme hodně radosti do života.
_______________________________________________
Přistěhovali se:
Františka Branovitzerová

na čp. 15

Letošní oslava MDD se konala v sobotu 8.6. na malém
hřišti. Pro děti byly připraveny různé soutěže jako hod
míčkem, skákání v pytli, chůze v gumákách, slalom na
kole, střelnice, kreslení, koláč s překvapením. Děti se
mohly vyřádit na trampolíně, skákacím hradu, nebo
povozit hasičským autem. Velký úspěch mělo i malování
na obličej. Slečna malířka pomalovala za 3 hodiny téměř
40 obličejů !!!!
Soutěžnímu odpoledni ještě předcházela akce místního
spolku rybářů, kteří pro děti s rodiči připravili na
dopoledne setkání u rybníka. Děti si mohly zachytat ryby,
povozit se na lodičce, soutěžit ve šplhu na laně i po
stromech. Na závěr si opékaly párky. Této oblíbené
aktivity se zúčastnilo asi 20 dětí.
Letos nám přálo počasí a účast byla veliká, jak
místních, tak přespolních. Děti odcházely z dětského dne
jistě spokojené a kromě pěkných zážitků si odnášely také
vysoutěžené ceny a pěknou malůvku na obličeji.
Proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří pomohli při
organizaci MDD a sponzorům, kteří darovali dětem
celkovou částku : 13.300,- Kč. Pro děti byly zakoupeny
věcné dary za 9.000,- Kč a za skákací hrad a malování na
obličej bylo uhrazeno celkem 7.000,- Kč.

Naposledy jsme se rozloučili s naší bývalou
spoluobčankou :
Paní Juií Farkašovou

8.5.2013

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 kal. roku.
Celkový počet poplatníků je 72. V prvním pololetí bylo
vybráno 9.200,- Kč. Dlužníci dosud neuhradili 600,- Kč.
- Poplatek za likvidaci odpadů ( 500,- Kč) je splatný:
ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3
a do 30.9. příslušného kalendářního roku. Celkový počet
poplatníků je 350.V prvním pololetí bylo vybráno 117.249,-

korun. Dlužníci dosud neuhradili 8.000,- Kč.

Sponzoři dětského dne 2013:
- Alt Prerau, ekologické zemědělství, Nový Přerov
- Božena Navrátilová, pohostinství, Nový Přerov
- Cukrářství OSD Ritter, Novosedly
- Český svaz chovatelů, Nový Přerov
- Stanislav Elagin, výroba vína, Nový Přerov
- František Vašíček, zednické práce, Nový Přerov
- Jiří Hrubý, výpočetní a zabezp.technika, Nový Přerov
- Jozef Madarász, zemní práce, autodopr. ,Nový Přerov
- Zlatko Dobiáš, zemní práce, autodoprava, Nový Přerov
- Metal Plast Produkt, Petr Hejtmánek, Nový Přerov
- Spolek vinařů, Nový Přerov
- Honební společenstvo Nový Přerov
- Willfried Stöger, zemědělec, Rakousko
- ZO KSČM Nový Přerov
.

NAŠE ŠKOLKA

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN

V červnu proběhl zápis dětí do mateřské školy v
Novém Přerově. Z naší obce nepřihlásili rodiče k docházce
ani jedno dítě, přestože podmínky pro přijetí splňují čtyři
děti. Pět předškoláků odešlo do základní školy, sedm dětí
zůstalo. Nově se do školky přihlásilo šest dětí z okolních
obcí Jevišovka a Novosedly. Ve školním roce 2013-2014
by tedy do školky mělo docházet 13 dětí a příspěvek obce
na provoz činí 200 tisíc korun. Změna nastane také
v pedagogickém obsazení, neboť paní uč. Šmatlavová
odchází do ZŠ Novosedly a na uvolněné místo ( ½ úvazek)
nastoupí nová posila.

Místní sbor dobrovolných hasičů uspořádal pro děti,
v sobotu 26. června, oslavu ukončení školního roku nebo
chcete-li vítání prázdnin. Na hrázi rybníka děti mohly
soutěžit v porážení kuželek, házení kroužků, zásahu
proudem vody na cíl a přetahování lanem. Hasiči si pro
malé sportovce připravili spoustu laskomin a na závěr
táborák s opékáním párků. Setkání se zúčastnilo asi 25
dětí, někteří s rodiči, a všichni si akci moc pochvalovali.
Proto patří členům SDH poděkování za dobrý nápad
a ochotu vše zorganizovat. Možná se z první vlaštovky
stane pěkná tradice?

M. Popelářová

M. Popelářová

DRUŽEBNÍ NÁVŠTĚVA ZE ZLUKOVA

Zlukov je od roku 2012 naší družební obcí. V loni na
podzim jsme byli pozváni do této obce na posvícení,
letos jsme zlukováky naopak pozvali my na tradiční
výstavu vín. V sobotu 4. května po desáté hodině uvítala
zástupce Zlukova v obřadní síni našeho úřadu starostka
obce Marcela Elaginová. Přijelo 24 hostů, kterým se po dva
dny věnovalo pět místních zastupitelů. Nejprve si prohlédli
obec a místní knihovnu, poté následoval oběd a ubytování
v penzionu Kristýna. Hlavním bodem programu byl košt
vína, který většina hostů absolvovala poprvé v životě.
Atmosférou akce však byli nadšeni, a přestože nepatří
k milovníkům a znalcům vín, pod vedením zkušených
domorodců poctivě ochutnávali vzorky bílého, růžového
i červeného vína. Někteří sice v průběhu odpoledne
„dezertovali“ k pivečku, ale výstava vín se jim moc líbila.
Navečer jsme absolvovali ještě procházku do lokality
sklepů s malou ochutnávkou. Počasí vyšlo nádherně a
večerní zpěv ptáků na Přerovském vrchu vykouzlil
nepřekonatelnou atmosféru. Chyběl jen výhled – byla tma.
V neděli dopoledne jsme proto vyjeli na kopec ještě
jednou, pro ten pohled z vršku, a také načepovat na cestu
nějaké to vínečko.
Zlukováci nám darovali krásnou plastiku z lipového dřeva
od Zlukovského řezbáře, která je vystavena v kanceláři OÚ
a můžete si ji přijít prohlédnout zblízka. Mimo jiné přivezli
také 5-ti litrovku speciálního družebního rumu, který bude
použit k přípravě grogu při letošním adventním setkání.

Dětské hřiště „Za školou“
- máme důvod k oslavě – po mnoha letech a mnoha
žádostech
jsme
konečně
uspěli
s
žádostí
o dotaci na dětské hřiště. Konkurence byla opět veliká.
Z 1071 žádostí bylo vybráno pouze 191 úspěšných
projektů a mezi nimi ten náš. Nový Přerov byl jednou ze
dvou obcí okresu Břeclav, kterým byla přiznána dotace
z programu „Podpora zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci“. Ten podporuje akce sloužící
dětem a mládeži, na jejichž výběru, přípravě, případně
realizaci se děti a mládež prokazatelně podílely. Může jít
o rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové
aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy,
naučné stezky apod.). Žádost zpracovala místostarostka
s tajemnicí mikroregionu, ale zapojeny byly i děti
z mateřské školy, které vyrobily s paní učitelkou
Šmatlavovou krásnou koláž dětského hřiště, a také děti
z kroužku knihovny, které se zúčastnily ankety a namalovaly obrázky herních prvků, které by si na hřišti přály
mít. Všechny tyto činnosti utvořily celek žádosti, s níž
jsme nakonec uspěli.
Celkové realizační náklady mají činit 473 tisíc korun,
z toho 330 tisíc bude dotace. Obec již vypsala výběrové
řízení na zhotovitele hřiště a v létě se začne budovat.
Nejpozději do konce září musí být projekt zrealizován.
Součástí akce je také společná aktivita rodičů s dětmi, kdy
mají být podél oplocení hřiště ze západní strany vysázeny
čtyři stromy a čtyřicet keřů.
M. Popelářová

Výměna řidičských průkazů do konce roku
Pokud vlastníte řidičský průkaz vydaný mezi 1.1.2001
a 30.4.2004, týká se vás letošní výměna řidičského
průkazu, a to nejpozději do 31.12.2013.
Žádost o vydání nového ŘP podává žadatel osobně nebo
v zastoupení na základě plné moci. K žádosti je třeba
doložit: platný doklad totožnosti ( občanský průkaz, pas ),
fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz,
kterému končí platnost.
Žádost se podává na pracovišti obecního úřadu obce
s rozšířenou působností příslušném dle místa trvalého
pobytu žadatele – u nás Městský úřad Mikulov. Žádost
o vydání ŘP musí být vyřízena do 20 dnů od podání.
Tento druh výměny nepodléhá správnímu poplatku.
Pokud letos výměnu nestihnete, stane se váš ŘP
neplatným a máte povinnost jej odevzdat na obecní úřad
obce s rozšířenou působností. Pokud by jste řídili vozidlo
s neplatným řidičským průkazem dopustili by jste se
přestupku, za který může být uložena pokuta od
1.500,- Kč do 2.500,- korun.

Smlouvy o nájmu hrobového místa
Loučení s kamarády bylo nelehké a nakonec se protáhlo až
do odpoledních hodin. Stále bylo o čem si povídat. Někteří
z nás se již znali, s jinými jsme se viděli poprvé. Všem nám
ale zůstaly krásné vzpomínky na sympatické lidičky
a s nimi strávené příjemné chvíle.
Nezbývá než těšit se na další, třetí v pořadí, družební
návštěvu, tentokrát ve Zlukově v roce 2014.
M. Popelářová

Začátkem roku 2013 byly občanům rozeslány nové
smlouvy o nájmu hrobových míst, jejichž platnost
skončila v roce 2012. K dnešnímu dni bylo uhrazeno
nájemné u 51 uzavřených smluv. Z 55 obeslaných
uživatelů hrobových míst, u nichž vypršela platnost
nájemní smlouvy, dosud 4 neuzavřeli novou smlouvu,
přestože hrobové místo i nadále užívají. V takovém
případě je podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
povinností vlastníka náhrobku tento do jednoho roku
odstranit.

Nadační fond
pro podporu osob se zdravotním postižením
Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond
pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(NFOZP), v jehož čele stojí Hana Potměšilová. Nadační
fond má za sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i
kampaň „No a co?!“, která jako první upozorňovala
veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním postižením a
s tím související ochrannou známku „Práce postižených“.
Na stránkách www.pracepostizenych.cz lze nalézt řadu
výrobků označených touto známkou, které vyrobily osoby
se zdravotním postižením. Dalším z velmi důležitých
projektů je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz,
které odborně zaštiťuje. V současné době nadační fond
spustil projekt „Start bez překážek“, který se snaží řešit
problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením.
Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené
půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat.
O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné
legislativě se více dozvíte na www.nfozp.cz

II. VOJVODOVSKÉ SETKÁNÍ
proběhlo v našem kulturním domě 15.června. Sešli se
vojvodovští rodáci, jejich potomci a přátelé. Akce se
konala pod hlavičkou Občanského sdružení Vojvodovo
a obce Nový Přerov. Hlavními organizátory byli opět
manželé Lenka a Marek Jakoubkovi, Bořivoj Kňourek,
Petr Klepáček, Anna Svobodová, Milada Popelářová
a Jarmila Šebestová, kterým pomáhali studenti fakulty
antropologie Plzeňské univerzity a mnoho dalších
dobrovolníků. Sešel se plný sál lidí – snad ještě více než
při loňském prvním setkání. Nechyběl ani nejstarší rodák
z Vojvodova, 94-letý pan Alois Filip, ( nar. v dubnu 1919),
kterého všichni přivítali bouřlivým potleskem. Vzácnými
hosty pak byly vnučky (Alena a Broniskava) učitele české
školy p. Jana Findejse, který působil ve Vojvodovu
v letech 1925 – 1935.
Pan Kňourek pro letošní setkání vyrobil dřevěné stojany
a na nich instaloval stovky fotografií, které se staly
předmětem obdivu, překvapení i vášnivých diskusí. Velký
zájem vzbudily rovněž součásti vojvodovského oblečení,
které
připravila
a
vyvěsila
paní
Svobodová.
Nejvýznamnější událostí, s ohledem k věkovému
průměru zúčastněných, se ale nakonec stalo společné
fotografování, zorganizované panem Klepáčkem.

MYSLIVOSTI ZDAR !
Myslivecké sdružení Nový Přerov 1 má 14 členů
a provádí výkon práva myslivosti na 717 hektarech
honitby. Ve své péči má 18 zásypů, 6 krmelců, 10
slanisek a 4 napajedla. K zajištění zimního přikrmování
zvěře myslivci zajistili 60q kukuřice, 50q plev, 7q mrkve
a 60 q řepy. Pro honitbu jsou stanoveny normové stavy
zvěře – 37 ks srnčí, 133 ks zaječí a 156 ks bažantí zvěře.
Na podzim se konaly 4 hony. Při poslední leči bylo
uloveno 141 zajíců a 39 bažantů. V průběhu roku 2012
bylo uloveno 20 ks srnčí zvěře, 241 zajíců, 63 bažantů, 21
kachen divokých, 10 lišek, 4 kuny skalní, 12 vran šedivek
a 3 straky.
Letos v únoru se po 10 letech konalo zasedání valné
hromady Honebního společenstva Nový Přerov 1. Obec
Nový Přerov je jeho členem od roku 2002, v honitbě a má
nyní 87,88 ha pozemků a disponuje 88 hlasy z celkového
počtu 548 hlasů. Zástupce obce byl zvolen členem
honebního výboru. Valná hromada chválila finanční
závěrku, hospodaření, změny stanov, znění nájemní
smlouvy a pravidla pro poskytování příspěvků na využití
volného času dětí pro obce Nový Přerov a Novosedly.
Roční příspěvek pro Nový Přerov činí 3 tis. korun a v této
výši byl poskytnut na letošní MDD. Rádi bychom
požádali majitele pejsků, aby při procházkách v honitbě
měli své miláčky na vodítku, a to zejména v jarních
měsících, aby nerušili zvěř při kladení a hnízdění zvěře.
Děkujeme.
M. Vašina – myslivecký hospodář

Aby občan vůbec dosáhl na penzi, musí
sociálce platit stále více let
Češi musí platit sociálce stále více let, aby vůbec
dosáhli na důchod, nebo aby na stará kolena nedostávali
jen minimální penzi, která pro letošek činí jen něco přes
tři tisíce korun měsíčně. Stát totiž nenatahuje jen věkovou
hranici pro nárok na starobní důchod, ale právě i dobu
pojištění. Když se pak z tabulek ukáže, že člověk odváděl
příspěvek málo let, byť to třeba bylo čtvrt století, čeká
ho nejnižší penze, nebo žádná, ačkoliv už dosáhl
důchodového věku. Musí si tedy buď další roky počkat,
nebo sociální pojištění dobrovolně doplatit. Mnozí lidé si
to ale neuvědomují.
Záleží také na tom, zda jde o muže, ženu, zda vychovávala
děti a kolik. Dále pak i na tom, v jakém kalendářním roce
dosáhne důchodového věku, a tudíž jaká lhůta doby
pojištění k danému ročníku přísluší. Čím později věku pro
důchod dosáhnete, tím je povinnost platit sociálce delší.
Na konci minulého roku ČSSZ oznámila, že kdo
dosáhne důchodového věku v roce 2013, musí mít 29 let
důchodového pojištění. S postupujícím letopočtem se
doba pojištění bude dále zvyšovat, a to až na 35 let pro
lidi, kteří dosáhnou důchodového věku za pět let, tedy v
roce 2018.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání se neobešlo bez spousty emocí a při loučení již
opět zaznívaly dotazy vojvodovčanů „kdy bude další
setkání ?“ Fotografie a další informace naleznete na
www.vojvodovo.cz
M. Popelářová
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