Přerovák
Zpravodaj Obce Nový Přerov
Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
15. září 2011
 Zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva.
 Starostka obce informovala přítomné, že dne 1.9.2011
podal rezignaci na mandát člena zastupitelstva pan
Petr Hryčovský. Dnem následujícím tento mandát získala,
z pozice 2. náhradníka, paní Ilona Matějková, která hned
v úvodu zasedání složila slib člena ZO.
 Místostarostka podala zprávu o průběhu opravy
cyklostezky Mikulov – Nový Přerov, která je realizována
prostřednictvím DSO Mikulovsko. Účastníky akce jsou
však jen obce Mikulov, Březí, Dobré Pole, Novosedly a
Nový Přerov. Celkové náklady stavební části činí
17.365.674,- Kč, z toho část komunikace v katastru naší
obce o délce cca 3 km jsou 5.283.180,- Kč, tj. cca 30,42 %
nákladů. Náklady stavební části pokryje dotace z Programu
příhraniční spolupráce a Jihomoravského kraje. Na
předfinancování je však nutné přijetí úvěru. Obce schválí
ručitelský závazek a budou hradit úroky. Pro Nový Přerov
to znamená přibližně 160 tisíc korun, které obec hodlá
zajistit dotací. Koncem listopadu již budeme moci jezdit po
novém asfaltovém povrchu.
 Zastupitelstvo schválilo nabytí nemovitého majetku
formou bezúplatného převodu z vlastnictví státu, ve správě
Pozemkového fondu ČR. Jedná se o pozemky určené
územním plánem k zastavění stavbami pro bydlení.

ZO projednalo vyúčtování záloh na provoz ZŠ
Novosedly za rok 2010. Její rozpočet byl schválený na
700 tis.Kč. V průběhu roku byl upraven na 760 tis. Kč
a skutečné čerpání
činilo 793.403,- korun. Zálohy
poskytnuté obcemi Nový Přerov a Novosedly na provoz
školy nestačily a naší obci byl vyčíslen nedoplatek ve výši
30.726,02 Kč.
 Provoz MŠ - k docházce v novém školním roce je
přihlášeno 15 dětí, z toho 13 je místních. V průběhu
prázdnin provedli zaměstnanci obce úklid dvora, vyčištění
okapových rýn a svodů, nátěr hracích prvků. Obec
zakoupila 20 ks nových matrací za 13 tis. Kč a zajistila
vyprání veškerého prádla. Byla přijata nová učitelka
z Jevišovky slečna Zlata Szedmáková, absolventka SPgŠ
Znojmo. První školní týden proběhla schůzka s rodiči.
Místostarostka podala žádost o finanční výpomoc z
rozpočtu JMK v rámci pomoci malým obcím.
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 Zastupitelstvo schválilo pořízení Změny Územního
plánu Obce dle Návrhu na pořízení změny č. 1 ÚP Obce
Nový Přerov p. Ivety Tkadlecové ze dne 5.9.2011. Jedná
se o část pozemku parc.č. 1427/5, část pozemku parc.č.
1427/1 a pozemek parc.č. 1427/6 - změna využití z
„přírodní krajinné zeleně“ na „plochy rekreace“.
Důvodem žádosti je podnikatelský záměr „Turistické
ubytování a vyžití v mobilheimech“ . V souvislosti s tím
schválilo ZO záměr převodu nemovitostí, a to směnou
pozemků parc.č. 1427/6, 1427/40 a 1427/41 za pozemek
1427/42 ve vlastnictví p. Ivety Tkadlecové. Jedná se o část
pozemku, která je určená Územním plánem k bytové
zástavbě, výměnou za pozemky, které obec ke své
činnosti nepotřebuje, ležící okolo pozemku žadatelky.
 ZO neschválilo záměr prodeje pozemku parc.č.
2113/3 v k.ú. Nový Přerov v zastavitelném území lokality
sklepů. Současné zastupitelstvo tak rozhodlo v souladu
s usnesením ZO č. 24 ze dne 27.11.2008, kterým byla
schválena dlouhodobá strategie o nakládání s majetkem v
lokalitě sklepy v tomto znění: „Záměrem obce je
neprodávat pozemky mezi sklepy, jako celek. Obec bude
prodávat, na základě žádostí občanů, pouze části
pozemků k výstavbě nového sklepa a části pozemků, které
tvoří funkční celek se stávající stavbou sklepa“.
 Zastupitelstvo podpořilo žádost obce Novosedly
adresovanou náměstkovi hejtmana JMK Ing. Václavu
Horákovi, o obnovení autobusového spojení Mikulov –
Brno, přes obec Novosedly. Žádost byla dále podpořena
obcemi Březí, Dobré Pole, Drnholec, Brod nad Dyjí,
Jevišovka, a Dolní Dunajovice.

ZO schválilo prodloužení nájemní smlouvy k bytu
č. 002 v obecním dvojdomku čp. 137, do 30.9.2014.
M. Elaginová

Odstoupení člena zastupitelstva
Dne 1. září 2011 podal rezignaci na mandát člena
zastupitelstva naší obce pan Petr Hryčovský. Své
odstoupení zdůvodnil nedostatkem času. Řekněme si ale
upřímně, kdo z nás má v dnešní uspěchané době času
nazbyt ? Myslela jsem, že členové našeho zastupitelstva
svoje funkce vykonávají proto, že se chtějí spolupodílet
na rozvoji obce, bez ohledu na to, kolik volného času je
třeba obětovat. Zdá se ale, že neplacené funkce už nejsou
tolik zajímavé….
M. Elaginová

„Adoptuj panenku a zachráníš dítě“

Společenská kronika

Nejsou Vám lhostejné osud dětí v rozvojových zemích
a rádi byste pomohli ? Můžete tak učinit prostřednictvím
programu organizace UNICEF „Adoptuj panenku zachráníš dítě“. Cílem
projektu
je
získat
peníze
pro
celosvětovou
očkovací
kampaň
UNICEF. Jedna
panenka se prodává
za 600,- korun.
Tato suma přesně
odpovídá ceně
očkování
jednoho
dítěte proti šesti
smrtelným
dětským
chorobám
(spalničky,
záškrt,
černý
kašel,
tetanus, tuberkulóza,
dětská obrna).
Díky této kampani se každoročně podaří zachránit až 3
milióny dětí !! Ten, kdo panenku zakoupí, tak vlastně
symbolicky adoptuje dítě, které panenka přestavuje. Spolu
s panenkou obdrží pohlednici UNICEF, kterou zašle tvůrci
panenky se sdělením, že jeho panenka našla „svoji rodinu“.
Celoročně jsou panenky nabízeny k adopci - prodeji na
internetové stránce www.unicef.cz a pražských prodejnách
zboží UNICEF. Koncem kalendářního roku (v listopadu a
prosinci) je pravidelně jejich prodej rozšířen o prodejní
místa v síti obchodních domů IKEA i na jiných místech v
ČR, jejichž seznam je zveřejněn prostřednictvím médií a na
internetové stránce www.unicef.cz.
Další, a mnohem zajímavější, možností je vyrobit
vlastní panenku, a tu nabídnout k prodeji. Panenky mohou
být vyrobeny dospělými nebo dětmi, ve školách, v
rodinách, v kroužcích, dámských klubech, prostě všemi,
kterým nechybí fantazie a tvořivost a chtějí tímto způsobem pomoci ohroženým dětem. Panenky mohou být
oblečeny v národních kostýmech nebo odrážet jiné
zvláštnosti té které země (barva pleti, tvar očí, vlasy….).
Při výrobě panenek je třeba respektovat 3 podmínky:
• Panenka musí být nejméně 30 cm a max. 50 cm vysoká.
• Při výrobě nesmí být použity plasty, toxické barvy,
knoflíky ani jiné pomůcky, které mohou děti spolknout.
• Každá panenka musí být po dokončení opatřena vlastním
„rodným listem“.
Rodný list a letáček se střihem lze získat na požádání od
Českého výboru pro UNICEF – adresa: Český výbor pro
UNICEF, Elišky Peškové 17, 150 21 Praha. Na stejnou
adresu se zasílají hotové panenky, které můžete šít
a zasílat v průběhu celého roku, projekt je dlouhodobý.
Kulturní komise v naší obci by ráda v zimních měsících
uspořádala v budově obecního úřadu „klub šikovných
rukou“, kde budou společnými silami vytvořeny panenky
pro UNICEF. Zároveň obec zajistí veškerou administrativu,
střihy, a vše potřebné. Stačí přijít, přinést šicí potřeby,
zbytky látek, pletací příze, vyšívacích bavlnek, či jiného
vhodného
materiálu a hlavně
nápad, jak ustrojit
svou
panenku.
Někdo umí šít,
někdo malovat a
jiný zase plést, či
háčkovat……
Společně
však
můžeme vytvořit
mnoho panenek,
které
zachrání
někomu
život.
Termín schůzky
šikovných rukou
bude
předem
oznámen. Těšíme
se na Vaši pomoc.

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

Kulturní komise

Mejtská Anna
Ekhartová Anna
Ballai Štěpán
Sak Jan

90 let
70 let
70 let
60 let

Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.
Slova chvály potěší…
Minulý týden volala na úřad neznámá paní z Břeclavi,
která jako turistka navštívila naši obec a chtěla nám
osobně popsat svůj zážitek. Vyslechly jsme slova chvály,
jak je naše vesnice krásná, čistá a upravená. Prý se to
často nevidí. Chvíli jsme povyprávěly, slušně poděkovaly
a nyní pochvalu předáváme Vám, neboť vzhled obce není
pouze naší zásluhou. Poděkování patří všem spoluobčanům, kteří udržují své domy, pěstují květiny v
truhlících i předzahrádkách, zametají a čistí chodníky,
prostě se starají o prostranství před svými domy.
M. Popelářová

Nežádoucí dřevina - Pajasan žláznatý
Agentura ochrany přírody prostřednictvím Chráněné
krajinné oblasti Pálava oslovila dvacítku obcí
mikulovského regionu s žádostí o spolupráci při likvidaci
nepůvodní dřeviny – Pajasanu žláznatého. Tato rychle
rostoucí dřevina se především díky vhodnému klimatu
v posledních letech na Břeclavsku přemnožila. Správa
Chráněné krajinné oblasti Pálava proto vyzývá obce
i jejich obyvatele k boji proti pajasanu, jenž má přívlastek
strom z pekla. Do republiky se začaly přivážet původně
jako okrasné rostliny. Prokazatelně vysázené byly už v
roce 1803 v Lednici. Jejich domovem je však Asie.
Pajasany jsou tady sice už dlouho, ale nic to nemění na
skutečnosti, že vytlačují naši původní floru, jsou agresivní
a doslova potlačují růst jiných rostlin. Vyznačuje se
tzv. alelopatií – vylučováním látek, které omezují růst
jiných rostlin. Tyto látky prokazatelně vadí asi 70 druhům
listnatých i jehličnatých stromů. Celá rostlina je slabě
jedovatá a alergenní. Pajasany se umí uchytit i v blízkosti
chodníků, cest, zdí nebo i základů domů. Když potom
odrostou, díky svým silným kořenům jsou schopné trhat
základy a poškozovat tak i celé stavby. Vyznačují se
rychlým růstem a už pátým šestým rokem jsou schopné
šířit semena, díky čemuž hrozí další zaplevelení krajiny.
A právě nyní je vhodný čas informovat a požádat lidi aby
pomohli s jejich likvidací. Nejlépe je strom uřezat a řez
ihned ošetřit herbicidem – Roundup, Dominátor, Clinic
apod. Ani to ale nepomůže natrvalo, stromy totiž na jaře
opět obrůstají a celý proces se musí několikrát opakovat.
Zbytky pajasanu tak definitivně zmizí nejdříve za tři roky.
Podrobný popis s vyobrazením stromů naleznete na
www.novyprerov.cz
M.Popelářová

(NE) BEZPEČNÝ VĚK - Rady pro seniory
Starší lidé se často stávají terčem zájmu kapsářů, zlodějů,
podvodníků i násilníků. Policie České republiky vydala
několik letáků s radami, jak se chránit před okradením,
přepadením, podvodným jednáním apod. Z tohoto
materiálu přinášíme pár rad, jak se chovat bezpečně doma:
 Nikdy neotvírejte dveře automaticky, nevíte - li, kdo je
za nimi.
 Nalepte si důležitá čísla na váš telefon, popřípadě
zevnitř na vchodové dveře.
 Zkontrolujte návštěvu přes kukátko nebo pojistný
řetízek - umožní vám vyřídit nutné záležitosti v
relativním bezpečí.
 Cizí lidi nikdy nevpouštějte do bytu !!!
 Zamykejte hlavní vchodové dveře a zavřete okna do
ulice, pokud odcházíte z místnosti i na velmi krátkou
dobu.
 Jsou vaše dveře dost pevné a mají kvalitní zámek ?
Investujte do bezpečnosti svého domova.
Kompletní informace na adrese:
http://www.mvcr.cz/clanek/publikujeme.aspx

Pozor na podomní prodej!
Prodejci dnes nabízejí zboží snad všude, na reklamních
akcích spojených s výletem, taneční zábavou, na ulicích,
trzích a v neposlední řadě takzvaným podomním prodejem,
obvykle s příslibem výhodné ceny nebo vysoké kvality.
Mezi poctivými prodejci jsou však také podvodníci
a zloději, využívající důvěřivosti občanů. Policie pak řeší
oznámení, že např. „značkový“ fotoaparát zakoupený od
prodejce na parkovišti, za výhodnou cenu, se ukáže jako
nepoužitelný.
Také akce typu "Pojeďte s námi na výlet zdarma...a my
vám za to ještě něco dáme" je po chvilce zamyšlení
nemožná. Zkušení vyškolení manipulátoři vás nakonec
přesvědčí, že si předváděné zboží koupíte, podepíšete
smlouvu za několik tisíc korun a pak zjistíte, že takhle
drahý oběd jste dlouho nejedli! Při následné reklamaci,
nebo když chcete odstoupit od smlouvy, se s vámi už
"milý" prodejce odmítá bavit. Odvolává se na jistou
poslední větu ve smlouvě, čitelnou jen lupou, že to nelze.
Dalším velkým rizikem je, že si prodejce pozvete domů
a on vám v nestřežený okamžik odcizí vaše cennosti
nebo peníze, zatímco mu jdete uvařit kávu. Nakonec vám
zbude zboží podřadné kvality a oči pro pláč.

Pár rad závěrem:
- Na prodejních akcích buďte obezřetní, dobře si
rozmyslete, co podepisujete.
- Nereagujte na letáky slibující výhru za nic, nebo za to, že
odepíšete. Téměř vždy je výhra podmíněna koupí nějakého
zboží. Navíc firmě poskytnete zneužitelné osobní údaje.
- Nenakupujte od podomních prodejců a v žádném případě
si tyto cizí lidi nevpouštějte do bytu.
- Neodbytné podomní obchodníky upozorněte, že přivoláte
policii a neprodleně tak učiňte!!!
- Od osob, které tvrdí, že přicházejících ve věci úřední
nejprve vyžadujte služební průkaz.

„ Můžeš mi říct, proč třídíme odpady ??? “
to jsou rozhořčená slova naší spoluobčanky, když viděla,
jak do svozového vozidla na komunální odpad byl
vysypán kontejner s tetrapaky. Jak je to možné, jsme
zjišťovali u naší svozové firmy STKO Mikulov. Stalo se
to, že do vytříděných tetrapaků vysypal neukázněný občan
odpady jiného druhu čímž „znečistil“ vytříděný odpad,
a co hůř, znehodnotil snahu všech ostatních slušných
občanů, kteří své odpady poctivě třídí.
Takto znečištěný odpad již není možné zařadit do
tříděných komodit a svozové firmě nezbude nic jiného,
než celý kontejner vysypat do komunálního odpadu.
Následkem toho nedostane naše obec finanční odměnu za
tříděný odpad od firmy EKOKOM, a za likvidaci
směsného odpadu ještě zaplatíme.

CO, JAK A KAM ULOŽIT :
Papír – noviny svázat do balíčků, kartony rozřezat nejlépe
na velikost novin a rovněž svázat. Poté vhodit do
kontejneru modré barvy.
Chyby – celé kartony a krabice, které zablokují prostor
v kontejneru pro vhození dalšího papíru.
Plasty – pet-lahve řádně pomačkat, sešlapat. Igelitové
obaly smotat do co nejmenšího balíčku. Polystyren
rozlámat. Uložit do žlutých kontejnerů. Objemné kusy
donést na sběrné místo.
Chyby: nesešlapané lahve, velké plastové nádoby.
Nápojové kartony – od mléka, džusů apod. co nejvíc
sešlapat a uložit do oranžového kontejneru.
Sklo – čisté, prázdné, bílé sklenice, včetně skleněných
výplní oken patří do bílého kontejneru. Barevné sklo do
zeleného kontejneru.
Kovy – sporáky, pračky, plechovky od konzerv,
kosmetiky a jiné staré železo na sběrné místo do
velkoobjemového kontejneru.
Bio-odpad – dle soupisu na hnědých popelnicích.
Objemný odpad – gauče, křesla, koberce apod. na sběrné
místo.
Elektro-odpad – pouze kompletní ledničky, televizory,
mikrovlnky, monitory, počítače, a drobný elektro-odpad žehličky, holicí strojky, fotoaparáty, pracovní elektrické
nářadí, klávesnice, mobilní telefony – na sběrné místo.
Úsporné žárovky a zářivky – do schránky v přízemí
budovy obecního úřadu.
Stavební suť – na sběrné místo, maximálně 1m3 za týden
z jedné domácnosti – dle vyhlášky.
Staré šatstvo – je nejlépe soustředit doma a darovat do
sbírky Diakonie Broumov, která do naší obce každé jaro
přijíždí.

Děkujeme, že třídíte odpady
Zdroj : internetové stránky - www.mvcr.cz

!

Nová služba místní knihovny

Každoroční ořez stromoví

Potřebujete sehnat konkrétní knihu a nevíte, jestli je v naší
knihovně k dispozici nebo ji máte raději shánět jinde?
Potřebujete tuto informaci zjistit okamžitě? To vše Vám
umožní zjistit, z pohodlí domova, Online katalog místní
knihovny, do kterého může od 23. září nahlížet každý
čtenář. Prostřednictvím internetu ihned získá informaci,
jestli knihovna požadovaný výtisk vlastní, popř. zda je
momentálně vypůjčený nebo je k dispozici v knihovně.
Vyhledávat knihy lze podle názvu, podle autora a pokud jej
neznáte i podle tématu. A jak na to? Přes webové stránky
naší knihovny : www.knihovnanovyprerov.webk.cz
v záložce Online katalog.

Firma E.ON Česká republika, s.r.o., si Vás dovoluje
požádat, abyste při péči o dřeviny zajistili jejich ořez
popř. odstranění dřevin, pod vedením elektřiny, a to
nejpozději do 15. listopadu tohoto roku. V ochranném
pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst
porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo u napětí od 1 kV
do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35
kV do 110 kV včetně - 12 m od krajního vodiče na obě
strany. Bude-li i po výše uvedeném datu přetrvávat
ohrožení
bezpečného
a
spolehlivého
provozu
distribučního zařízení, oznamujeme Vám tímto, že
zaměstnanci naší společnosti vstoupí následně na dotčené
nemovitosti ( pozemky ), a provedou ořez popř. odstranění
dřevin sami. V případě potřeby Vám budou poskytnuty
bližší informace na Regionální správě Znojmo, tel.
515 364 711.

A.Dufková

Hlášení místního rozhlasu
Obecní úřad zavedl novou službu občanům. Důležitá
hlášení místního rozhlasu jsou zveřejňována na webových
stránkách v záložce Obecní úřad. Pokud jste byli v době
hlášení v práci nebo jste je z jiného důvodu neslyšeli,
a chcete vědět kdy např. přivezou stromky, můžete si
hlášení přečíst kdykoli na internetových stránkách obce:
www.novyprerov.cz

Kroužek konverzace v německém jazyce
Do naší obce se před nedávnem přistěhovala se svojí
rodinou paní Anette Koops, která mluví několika jazyky,
mezi nimi také německy. Obec přijala nabídku paní
Koops vést kroužek konverzace v německém jazyce
pro děti. „Výuka“ nemá za cíl kopírovat školní vyučování,
ale spíše zdokonalení v běžné každodenní konverzaci a je
vedena formou her a povídání. Kroužek probíhá v místní
knihovně, každý pátek od 17.00 hodin. Zvány jsou
všechny děti od pěti let.

Člověk a pes
Začínají se opět množit stížnosti
na volně pobíhající psy a také na majitele,
kteří své pejsky venčí v obci a jejich
miláčci po sobě zanechávají nevábně
vyhlížející, a ne zrovna vonící, hromádky.
To, že bydlíme v malé vesnici přece ještě neznamená, že
musíme asi tak po pěti krocích od svého domu šlápnout
do………….všichni víme do čeho. Nemohu všechny
majitele psů tzv. házet do jednoho pytle, protože znám
takové, kteří u sebe nosí sáčky a poctivě ty hromádky po
svých psech uklízejí. Bohužel takových je ale menšina. Ty
doby kdy byl pes vnímán pouze jako cosi chlupatého, co
hlídá a štěká na dvoře uvázané u boudy, jsou dávno pryč.
Dnes je většina psů našimi společníky a musíme proto za
ně přebírat plnou odpovědnost. Proto prosím všechny
majitele psů, aby si je řádně zabezpečili, a zamezili tak
jejich volnému pobíhání po obci. A pokud se psem jdete na
procházku, mějte vždy po ruce sáčky, a kontrolujte, zda váš
pes nenechal sousedovi na trávníku „svoji vizitku“. Přece
se na sebe nemusíme mračit kvůli věcem, které mají
jednoduché řešení.
M. Elaginová

E.ON Česká republika

Odstranění starého vrtu – sondy NP3
Společnost MND Hodonín nám oznámila, že v nejbližší
době hodlá odstranit sondu Nový Přerov 3. Jedná se o
nepoužívaný „vrt“, stojící uprostřed pole pod vinohrady
v trati Langewarte. O jeho likvidaci rozhodl Obvodní
báňský úřad v Brně na jaře letošního roku. Podmínky
likvidace stanovuje Typový technologický plán, plán
technické i biologické rekultivace, včetně předání
pozemku zpět do půdního fondu. Po dobu 10 – 14 dnů
bude v obci zvýšený pohyb nákladních vozidel, včetně
příjezdu a odjezdu vrtné soupravy a jiné nadměrné
mechanizace.
M. Popelářová

Prázdniny na venkově
Pod tímto názvem se skrývá projekt financovaný
z IOP EU - Národní podpora cestovního ruchu. Do jeho
realizace se může zapojit každý, kdo má venkov rád, je
však určen zejména podnikatelům a živnostníkům, kteří
jsou schopni nabídnout návštěvníkům nejen ubytování,
ale i zajímavou činnost, program, místní výrobek,
specialitu nebo ojedinělou dovednost. Cílem projektu je
vytvořit přehlednou nabídku zážitkové turistiky na
českém, moravském a slezském venkově. V termínu od
27.10 do 30. 10. 2011 se koná I. ročník podzimního
festivalu Prázdniny na venkově, k jehož účasti jste srdečně
zváni. Tato účast spočívá v bezplatné propagaci Vaší akce
pod hlavičkou Prázdnin na venkově v celostátních
i regionálních médiích. Materiál je zveřejněn také
v aktualitách na www.novypreov.cz . Aktuální informace
na facebooku – Prázdniny na venkově. Zájemci se mohou
přihlásit na adrese: Michaela Dománková, koordinátorka
projektu Prázdniny na venkově, tel. +420 777 593 940
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