Přerovák
Zpravodaj Obce Nový Přerov
Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
2. srpna 2012
 Zasedání bylo přítomno 5 členů zastupitelstva.
 ZO projednalo provoz MŠ v nadcházejícím školním
roce. Do školky je přihlášeno 16 dětí, z toho 4 z jiných
obcí. Na pozici učitelky nastoupila p. Veronika
Šmatlavová. Vedení školy ve spolupráci s obcí zpracovalo
provozní řád. Obecní úřad provedl u rodičů anketu o délce
provozní doby v MŠ. Z deseti rodičů preferují provozní
dobu od 6:30 do 15:30 pouze tři. Provozní doba tedy
zůstane beze změny. Byl instalován průtokový ohřívač na
WC personálu za 6.750,- korun. Je potřeba ještě provést
výměnu podlahových krytin.
 Společnost VaK Břeclav zaslala obci Dohodu o uznání
závazku o splátkách dluhu. Jedná se o částky fakturované
jako ztráta z provozování stokové sítě a ČOV Novosedly –
Nový Přerov v letech 2008, 2009, 2010, 2011 v celkové
výši 772.416,- Kč. Vedení obce v této věci zaslalo již
v listopadu 2011 žádost o odložení plateb a zároveň žádost
o prominutí pohledávky, popř. převzetí kanalizační
soustavy Novosedly – Nový Přerov do majetku společnosti
VaK Břeclav, jako nepeněžitý vklad ke zvýšení základního
kapitálu, za úpis akcií s tím, že by počet upsaných akcií byl
obcím snížen o počet odpovídající dlužným částkám.
Dosud ze strany společnosti VaK nedošlo k projednání ve
statutárních orgánech.
 Zastupitelé projednali Provozní řád cyklostezky
Mikulov – Nový Přerov , který byl schválen shromážděním
starostů DSO Mikulovsko dne 28.6.2012. Je zveřejněn na
úřední desce a v záložce „vyhlášky“ na webových
stránkách. Na základě doporučení Policie ČR a Městské
policie Mikulov k zajištění dodržování Provozního řádu
obce pořídily dopravní značky s novým textem dodatkové
tabulky – vjezd pouze na výjimku. Obecní úřady, jako
silniční správní orgány, budou v opodstatněných případech
vydávat výjimku z dopravního značení pro majitele
a nájemce pozemků ve svém katastrálním území. Žádost
bude muset být doložena dokladem prokazujícím právo
hospodaření a soupis vozidel žadatele. Pokud k pozemkům
umožňují přístup polní cesty, nebude výjimka udělena.
 Obci nebyla přiznána Dotace z programu „Rozvoj
občanského vybavení a služeb“ na dětské hřiště,
o kterou žádalo prostřednictvím MAS Mikulovsko.
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7. listopadu 2012
 Zastupitelstvo schválilo vyhlášku č. 3/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, a to v důsledku novely zákona č. 565/1990 Sb. o
místních poplatcích, která nabyla účinnosti dne 1.7.2012.
Novelou se mj. změnil okruh poplatníků a došlo k
navýšení sazby poplatku podle § 10b odst.4, písm. b)
z 250,- Kč na 750,- Kč. ZO ponechalo poplatek „za
odpady“ pro rok 2013 ve stejné výši, tedy 500,- Kč/osoba.
 ZO projednalo návrh studie pod názvem „Dyje –
přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova….“
Hydroprojekt Brno zpracovává studii pro Povodí Moravy
k realizaci protipovodňových opatření a obnovu přirozené
funkce toku a nivy Dyje. Cílem je obnovit schopnost nivy
zadržet a zpomalit podstatnou část povodňových průtoků
v území od Hevlína po Novomlýnské nádrže. U obce
Jevišovka je navrhováno odstranění levobřežní hrázky
říčky Jevišovky a prodloužení odvodňovacího koryta,
čímž dojde k obnovení záměru ochrany obce Jevišovka na
100-letou vodu. U Novosedel se navrhuje odstranění
levobřežní hráze Dyje a snížení obou berem koryta. Tím
by došlo k opakovanému zaplavování pozemků, které
obec vlastní za Dyjí. Zastupitelé proto vyslovili nesouhlas
s dvěma opatřeními této studie a zároveň specifikovali
návrh jiných opatření.
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – krajské
středisko Brno na žádost obce vydala odborné stanovisko
k aktuálnímu stavu rybníka Pokranu, která objasňuje
současnou špatnou kvalitu vody v rybníku a další
souvislosti. Celkový stav je neuspokojivý. Voda je kalná,
zapáchá a došlo k naprostému vymizení vodních rostlin,
obojživelníků i mikroorganismů. Tento stav je zapříčiněn
vysokou rybí obsádkou a nevhodným druhovým složením
ryb. Ryby z nedostatku potravy neustále brázdí dno
rybníka, víří bahno a proto je hladina zakalená a
neprůhledná. Podle kolaudačního rozhodnutí z roku 2003
má rybník sloužit jako prvek ekologické stability,
k zadržování vody v krajině, rozmnožování obojživelníků
a hnízdění vodního ptactva. Nesmí být využíván
k intenzivnímu chovu ryb a úplně vyloučeny jsou
býložravé druhy ryb. Zástupci rybářů uvedli, že kvalita
vody se zhoršila vzhledem k celoročnímu suchu, absenci
přítoku do rybníka a tím způsobenému nízkému stavu
hladiny. Dále navrhli opatření ke zlepšení stavu, která
provedou na jaře a vysadí v rybníku do oplocenky rákos.

Společenská kronika

Adventní setkání 1.12.2012

Ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2012 oslavili svá
významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

Vzhledem k příznivým ohlasům a bohaté účasti
veřejnosti, uskuteční se také letos v naší obci Adventní
setkání. Sejdeme se před první adventní nedělí, v sobotu
1. prosince v 17:00 hodin před obecním úřadem. Čeká nás
vystoupení dětí z mateřské školky a rozsvěcení vánočního
stromečku. Společně si zazpíváme koledy. Děti mohou
přinést kreslený nebo psaný dopis do Ježíškovy schránky
přáníček. Zastupitelé pohostí přítomné voňavými perníčky, čajem (bez rumu) a svařeným vínem. Pro mlsnější
jedlíky budou k zakoupení grilované uzeniny s pečivem.
V přízemí budovy OÚ budou vystaveny obrázky dětí
z naší mateřské školky. Přijďte společně přivítat sváteční
atmosféru nadcházejícího adventního času a blížících se
svátků klidu a rodinné pohody. Srdečně zvou zastupitelé.

Vítková Darja
Cibulka Václav
Mejtská Anna
Hlavinková Olga
Měřínská Miloslava
Všem
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gratulujeme.

Diamantová svatba se slaví po šedesáti letech. K tomu,
abychom s někým mohli kráčet životem po tak dlouhou
dobu je zapotřebí láska, úcta, tolerance a vzájemný respekt.
Takovéto krásné a obdivuhodné výročí, 60 let společného
manželského soužití, oslavili dne 30. srpna manželé
Sofi a Josef Filipovi. Svatební fotografie jsou možná už
trochu vybledlé, proč si ale nezavzpomínat, nepřipomenout
okamžik, kdy si řekli své ano?
S velikým uznáním a obdivem ze srdce gratulujeme,
a zároveň přejeme ještě spoustu společně prožitých let.

NARODILO SE NÁM …
Dne 4. srpna 2012 se rodičům
Romaně a Zlatkovi Dobiášovým
narodil syn Adam Jozef Dobiáš.
Dne 14. srpna 2012 se rodičům Miroslavě a Tomášovi
Stiborovým narodila dcera Kristýna Stiborová.

V sobotu 8. prosince zveme všechny děti a rodiče na

MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL, od 15.00 hodin v sále
Kulturního domu. Děti mohou přijít v maskách Čerta,
Mikuláše, Anděla i jiných karnevalových kostýmech.
Program: Divadélko Koráb z Brna zahraje pohádku
Kocour v botách. Následuje Čertovský karneval – soutěž
o nejhezčí čertovský škleb, andělské zpívání a přetahování
s čertovskými ocasy. Nakonec Mikuláš dětem nadělí
balíček laskomin. Srdečně zve zastupitelstvo obce.
_____________________________________________

Naše partnerská obec - Zlukov v okrese Tábor

Rodičům i dětem přejeme hodně radosti do života.
_______________________________________________
Naposledy jsme se rozloučili s našimi spoluobčany :
Panem Rudolfem Eliášem, 3. června 2012.
Paní Hanou Padalíkovou, 24. září 2012.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
_______________________________________________

Smlouvy o nájmu hrobového místa
Zastupitelstvo obce schválilo aktualizovaný vzor smlouvy
o nájmu hrobového místa na hřbitově v Novém Přerově.
Ke změně oproti původní smlouvě došlo u doby pronájmu,
a to s ohledem ke stanovené délce tlecí doby na 15 let.
Tím se zvýšila i částka za pronájem a služby spojené
s užíváním hrobového místa. U velkých hrobů může tato
částka činit více než tři tisíce korun. Proto byla ve smlouvě
upravena i splatnost úhrady, s možností platby jednorázové
nebo ve dvou rovných splátkách, vždy však v průběhu
jednoho kalendářního roku.
Většina smluv o pronájmu hrobového místa končí
rokem 2012, a na další období je třeba uzavřít smlouvy
nové. Tiskopisy začne obecní úřad postupně rozesílat
občanům koncem letošního a začátkem roku 2013. Úhrady
nájemného však budou přijímány až po novém roce.

První setkání partnerských obcí Nový Přerov – Zlukov se
uskutečnilo 20. října ve Zlukově. Starosta obce ing.
Zdeněk Zeman naše zástupce přivítal a pozval ke
společnému obědu s dalšími členy zastupitelstva.
Následovala prohlídka obce, kapličky a hasičské
zbrojnice, kde členové SDH připravili výborné grilované
ryby. V podání muzikantů, tanečníků a zpěváků souboru
JAVOR z Lomnice nad Lužnicí, oblečených do tradičních
blatských krojů, jsme se seznámili s folklórem Jižních
a Západních Čech. Součástí oslav Havelského posvícení
byla večerní posvícenská zábava. Vznikla nová přátelství,
která budeme rozvíjet při dalších společných setkáních.

Výsadba aleje podél cesty k farmě
V těchto dnech právě probíhá
výsadba stromořadí podél cesty
k bývalé farmě státního statku.
Prostřednictvím Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR v Brně
požádala obec o dotaci z programu
Ministerstva ŽP - Podpora obnovy
přirozených funkcí krajiny opatření pro zmírnění dopadů
klimatické změny na nelesní
ekosystémy. Celkové náklady výsadby činí necelých 130
tisíc korun, z rozpočtu obce půjde cca 10 tisíc plus náklady
na úpravu terénu. Na místo přestárlých topolů bude
vysázeno 60 ks stromů javor mléč, (Acer Platanoides)
a navíc 420 ks keřů, pro zmírnění erozních účinků,
v druhové skladbě např. ptačí zob, svída, kalina, hloh,
apod. Výsadby se ujal pan Petr Kosmák. Vysazované
stromy jsou dobře zapěstěné a krásně vzrostlé. Doufejme,
že se všechny ujmou a utvoří nádhernou alej. Javor mléč je
středně velký strom s rovným kmenem a hezky klenutou
oválnou až kulovitou korunou. Dorůstá výšky až 30 metrů
a šířky kmene do jednoho metru. Dožívá se věku až 200
let. Dřevo je tvrdé a trvanlivé. Používá se k výrobě
hudebních nástrojů a jemných nábytkářských dýh.

Ať mu ruka upadne…
nic jiného nelze přát zloději, který ukradl téměř 140 ks
ochranných krytů stromků z břízek vysázených podél
cyklostezky směrem na Jevišovku. Ochranné tubusy jsou
zde pravidelně doplňovány, jeden vyjde na cca 25 korun.
V loňském roce obec zakoupila 150 ks, a v letošním roce
další stovku. Břízky u potoka jsou totiž každoročně terčem
srnců, kteří je svým parožím poškozují. Zaměstnanci obce
začátkem léta nainstalovali zmíněných 100 ks nových
ochranek právě v březovém porostu. Někomu se však
zřejmě hodily k jeho vlastním stromkům, a místo poctivého
nákupu je sprostě ukradl z našich břízek. Obci tím vznikla
přímá škoda cca 3.500 Kč + hodnota provedené práce.
Vedení obce podalo Policii ČR oznámení na neznámého
pachatele.
M. Popelářová

ANKETA - - - Podomní prodej - - - ANKETA
V posledních letech se podomní prodej stal součástí našeho
života. Nabídka je pestrá, od různých přikrývek, hrnců
a zázračných lampiček, až po dodávky plynu či elektřiny.
Kvalita a důvěryhodnost prodejců je diametrálně rozdílná.
Mezi celou řadou podvodníků se najdou snad i poctivci.
Stoupá však agresivita prodeje a starší občané často nátlaku
obchodníků podlehnou. V lepším případě si pořídí zboží,
které nechtěli a vůbec ho nepotřebují, v tom horším případě
jsou nepoctivými prodejci navíc okradeni. Mnoho obcí
proto přistoupilo k zákazu podomního prodeje na svém
území, což je možné učinit obecně závaznou vyhláškou.
Vyhlašujeme tedy anketu a prosíme o vhození lístečku do
schránky na budově OÚ. Správnou odpověď zakroužkujte.
ANO - chci aby v naší obci platil zákaz podomního prodeje
NE -nechci aby v naší obci platil zákaz podomního prodeje
_______________________________________________________________________________________________
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VOJVODOVSKÉ
SETKÁNÍ
Proběhlo v našem kulturním
domě 22. září 2012. Sešli se
na něm vojvodovští rodáci,
jejich potomci a přátelé.
Setkání se uskutečnilo pod
hlavičkou
Občanského
sdružení Vojvodovo a obce
Nový Přerov. Myšlenkou
uspořádat takovou akci jsme
se zabývali delší dobu, od
roku 2009 - 2010, tedy k 60.
výročí návratů reemigrantů
do vlasti. Pro místo setkání
byl vybrán Nový Přerov.
Hlavními organizátory setkání byli manželé Jakoubkovi,
Bořivoj Kňourek, Petr Klepáček, Milada Popelářová,
Anna Svobodová, Jarmila Šebestová a mnoho dalších.
Trochu jsme se obávali toho, abychom v sále neseděli
nakonec sami, jen s několika známými tvářemi.
Pochybnosti však trvaly jen do chvíle, než začali přijíždět
první účastníci a sál se velmi rychle plnil. Počet účastníků
ale překonal veškerá očekávání – 120 až 130 osob.
V předsálí byly instalovány dvě výstavy fotografií.
Barevné fotografie ze současného Vojvodova a více než
čtyřicet černobílých fotografií z doby před reemigrací.
Středem zájmu byla figurína nastrojená ve vojvodovském
kroji, kterou oblékla paní Anna Svobodová. Účastníci
přinesli takové množství jídla, pití a všemožných dobrot, že
bylo nutné zřídit službu pro roznášku na stoly. Nechyběly
koláče, buchty, pogáčky, lutenice, chalva, ťuftěta ..…
Nejdůležitějším bodem vojvodovského setkání však
bylo vzájemné shledání. Přítomné v sále přivítala paní
Milada Popelářová, krátkou řeč pronesli Marek Jakoubek,
p. Petr Klepáček. Bořivoj Kňourek stručně představil
vojvodovské stránky a knihy Marka a Lenky
Jakoubkových, které bylo možné v předsálí zakoupit. Na
závěr této části programu představil Michal Pavlásek
dokumentární film o Vojvodovu a jeho obyvatelích. Úvod
promítání filmu se stal nezapomenutelným zážitkem.
Snímek začínal zpěvem vojvodovčanů. Sotva však stačil
zaznít nápěv z reproduktorů, byl okamžitě přehlušen
spontánním, sborovým zpěvem přítomných v sále. Kamera
zaznamenávala i samotné Vojvodovské setkání. Akce
neušla ani pozornosti regionálního tisku. Redaktorku
Břeclavského deníku zajímalo, kolik je na setkání těch,
kteří se ve Vojvodovu narodili. Požádali jsme rodáky ať
zvednout ruce a dospěli k číslu okolo 30 osob. Nestarším
z nich pak byl 93-letý pan Alois Filip, náš dlouholetý
občan, nyní žijící ve Valticích.
Po filmu následovalo vzpomínání, vzájemné poznávání
a sousedská beseda. Později se s námi mnozí přišli osobně
rozloučit a děkovali, že měli příležitost setkat se po letech
se svými vrstevníky, kamarády, sousedy. A přesto jsme
některé z nich ještě po hodině viděli v družném rozhovoru
s přáteli. Odejít z takové výjimečné společnosti zkrátka
nebylo jednoduché. Teprve když odešli poslední hosté,
mohli jsme si oddechnout: zvládli jsme to…. a v uších nám
zněly dotazy vojvodovčanů „kdy bude další setkání ?“
Fotografie na www.vojvodovo.cz, www.novyprerov.cz
M. Popelářová

Pohled z výšky
Jistě neuniklo vaší pozornosti, že od jara do podzimu
můžete vidět kroužit nad našimi hlavami jakýsi podlouhlý
padák. Jedná se o motorové paraglidingové křídlo, které
pro létání nepotřebujete kopec ani termické proudy. Na
záda si připnete speciální motor s vrtulí, který vám dodá
potřebný tah, můžete odstartovat z louky, stoupat a letět.
Let povětřím je taková procházka vzduchem, kdy
navštívíte místa, kam se po zemi stěží dostanete…
A tomuto sportu se u nás věnuje také Robin Cibulka.
Z ptačí perspektivy navíc fotí krajinu a několik krásných
fotografií nabídnul a ochotně věnoval naší obci. My za to
upřímně děkujeme, a vám, čtenářům, nabízíme malý
závdavek. Další fotografie najdete na obecních webu.
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