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                                           Aktualizace
     PROGRAMU OBNOVY PERÁLCE  a místní části  KUTŘÍN z roku 1996
       ========================================================
   
      Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání  dne 16.června 2014
provedlo zhodnocení a aktualizaci vlastního Programu obnovy Perálce a místní
části Kutřín z roku 1996.

Popis obce:

PERÁLE  C  -  obec s 234  trvale hlášenými obyvateli, 128 byty ve 110 
domech, včetně místní části Kutřín, dle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.
 
                 
Historický vývoj obce:  
                       
     Podle dosavadních názorů se před velkou kolonizací 13.století zastavil starší
vývoj osídlení naeho kraje u severních břehů Novohradky. V rozporu s tím všal
zaznamenal Podlažická nekrolog v nejstarší vrstvě svých zemřelých / tj. Po roce
1160/ překvapivě tak výrazná jména jako velmož  PERARE a patrně o něco později
i svého klášterníku KUTRU, takže nemůže být pochybností, že to byly osobnosti,
které dali jména nebo byli  přímo  zakladateli prvních osad  na jih od horního
toku  Novohradky – Zderaze, Perálce a Kutřína.

     Koncem 18.století tereziánské a josefínské reformy zmírnily feudální útlak.
Začátky národního obrození oživují činnost vesnických škol s českým vyučovacím
jazykem.

     Do nově zřízené školy v Perálci na rychmburském panství  /před r. 1799 /
chodily děti i ze  sousední obce  Zderaze.

     V Perálci je kostel nejstarší v této krajině, v roce 1350 byl farní, patřící k
biskupství Litomyšlskému až do roku 1620. Od roku 1620 do r. 1737 patřil jako
filiálka ku Skutči.  Od roku 1737 patří k Rychmburku až do roku 2005.
Od 1.ledna 2006  se stal  kostel sv.Jana Křtitele v Perálci,   filiáním  kostelem
farnosti Proseč u Skutče.

      Kostel, areál kostela sv.Jana Křtitele, hřbitov i ohradní zeď jsou zapsány ve
státním seznamu nemovitých kulturních památek.  Od roku 1994 bylo započato s
celkovou  rekonstrukcí  kostela,  věměnou  střešní  krytiny,  vnější  omítky  včetně
klempířských prvků, vnitřní omítky kostela  s rekonstrukcí  osvětlení, odvětráním
zdí – postupné restaurování  soch a v roce 1996 se opravila ohradní zeď hřbitova.
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      Obec má i významnou zeleň – skupiny a alej lip, které jsou již letité, některé
státem chráněná památka.
      V loňském roce r. 2013 byla pokácena skupina lip na KOPEČKU a  nově byly
vysázeny  opět  lípy.

      V obci od prvopočátku bydleli jen lidé s národností československou, nyní
českou.
     Území obce spadá do celku Železných hor a jeho části Sečské vrchoviny a
Loučenské  tabule.  Předěl  těchto  částí  je  na  cca  hranicích  obce.  Obec  leží  v
nadmořské  výšce  460  až  490m  nad  m.  Okolí  Perálce  je  oblastí  s  ochranou
podzemních vod v plném rozsahu.
  
   Severovýchodním směrem od obce leží  chráněná rekreační  oblast  MAŠTALE
/chráněný přírodní  výtvor – pískovcové skály.  Západně od Perálce se nachází
evidovaná lokalita státní ochrany přírody „Šilinkův Důl“
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   Vesnička Perálec se nachází ve Východních Čechách v Pardubickém kraji, okrese



Chrudim, vzdálena 4 km od městečka  Proseč.  Leží při komunikaci II.třídy Skuteč-
Nové Hrady.
   Má  svůj  znak  a  vlajku  –  žehnání  proběhlo  22.října  2006  za  účasti
královehradeckého biskupa Dominika Duky a široké veřejnosti.

    
    Perálec je tvořena ulicovou zástavbou podél téměř přímé hlavní komunikace v
mírném svahu. Dominantu tvoří již popsaný památkově chráněný katolický kostel
sv.  Jana  Křtitele  se  hřbitovem  ve  středu  obce  a  druhým  hřbitovem  církve
českobratrské evangelické.  
     V roce 2013 obec převzala do majetku obce dva kříže v poli a jeden v Perálci,
které nebyly dosud nikoho.

  Naproti kostelu jednopatrová budova základní školy 1. až 5.ročník s  mateřskou
školou. V posledních letech se snížil počet dětí navštěvující základní i mateřskou
školu i když spádově  do naší školy chodí děti ze sousedních obcí Hluboká a Zderaz
– zastupitelstvo obce  chce školu udržet, neb kde je škola tam je život, toho jsme
si vědomi. Provedena výměna oken z POV  -  rok 2011.
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 Obec je poměrně zachovalá s  novou zástavbou mimo dvou rodinných domků s



rovnou střechou nenarušená.
    V Perálci  je ve střední části  / u obecního úřadu/ vytvořen prostor tvořící
náznak návsi.  Tento prostor bude i do budoucna nutné zachovat.

       Od roku 1930 je v obci   sbor dobrovolných hasičů, který je zapojen  do
Okresní ligy Svitavska, účastní se okrskových požárních soutěží a v obci se snaží o
kulturní život.
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 V  obci  je  třeba  doplnit  technickou  infrastrukturu  k  5ti  zahájeným stavbám



rodinných  domků  a  dalším  5ti  připraveným stavebním pozemkům.  Dokončit  a
provést rekonstrukci stávajících chodníků.  
      
  
 Je  zpracována  projektová  dokumentace   s  vydaným  stavebním  povolením  k
dokončení kanalizace a ČOV a nyní čekáme na vyhlášení správného programu pro
žádost o dotaci.
      
 Z programu obnovy venkova máme ještě naplánováno mnoho dalších menších
údržbových akcí.
 
    V  obci  od roku 1996  byla  postupně doplněna nízká i  vysoká zeleň,  byla
provedena rekonstrukce zakoupené budovy /býv.pohostinství/ na „Společenské a
sportovní centrum“ s dětským hřištěm s umělým povrchem, spolufinancované  z
evropské  dotace,  tam  můžeme  pozvat  návštěvníky  do  pěkného  a  příjemného
pohostinství. Sál je využíván nejen ke kulturním akcím, ale je využíván hlavně
také pro rodinné oslavy.

   Bylo  dokončeno  i  druhé  hřiště,  upraveny  svahy  a  osázeny  nízkou  zelení,
zpevněny místní komunikace / mimo jednu část MK u dolního rybníku/.
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V  roce  1998  byl  vystavěn  vodojem   včetně  propojovacích  vodovodních  řadů,



provedena  rekonstrukce  čerpací  stanice  vodovodu,  technologie  na  úpravu
dusičnanů  v  pitné  vodě,  plynofikace  obce.   Plynové  topení  do  budovy  školy,
obecního úřadu, hasičské zbrojnice, byly vyměněny okna v obecních budovách,
vrata u hasičské zbrojnice.
      

                                                                

                                       
      
 Každoročně byla prováděna některá menší akce z dotací z Programu obnovy
venkova, který je hlavně pro malé obce velkou podporou.
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Stávající občanské vybavení:



  
– budova obecního úřadu s požární zbrojnicí
– základní škola 2 třídy
– mateřská škola 1 třída
– prodejna smíšeného zboží
– společenské  a  sportovní  centrum  s  pohostinstvím  a  hřištěm-umělý

povrch
– hřiště s asfaltovým povrchem
– katolický kostel se hřbitovem
– hřbitov evangelický
– vlastní  vodovod  s  vodojemem  a  čerpací  stanicí,s  technologií  na

snížení dusičnanů ve vodě
– plynofikace obce s plynovým vytápěním obecních budov
– veřejné osvětlení
– místní rozhlas
– svod povrchových vod

  
     Likvidace odpadů je v obci  řešena svozem popelnic,  které pro naši  obec
zajišťují  Technické služby Hlinsko na skládku do Srní u Hlinska.
Na sklo barevné i bílé, platy a papír jsou v obci rozmístěny konternery.
 
Na hřbitovech jsou kontejnery na hřbitovní  odpad a  již  od roku 2008 třídíme
odpady i na hřbitovech.
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      Ze zemědělské výroby je v Perálci jen jeden objekt ZDERAZ ZD Zderaz a to
bramborárna  z bývalého objektu kravína.
      
 Z ostatního podnikání je zastoupen na př. truhlář,    kovář,  zedník, pokrývač
nebo elektrikář. Žádné větší podnikatelké aktivity v obci nejsou mimo prodejnu
Jednoty, spotřebního družstva Hlinsko.
       

KUTŘÍN

– místní část Kutřín je vzdálena od Perálce 2 km se 45 trvale bydlícími obyvateli, s
18ti byty v 18ti domech. Kutřín má vodovod, částečně svod povrchových vod. V
roce  1995 byla  provedena rekonstrukce  vrchní  sítě  NN a  veřejného osvětlení.
Rozhlas zaveden v roce 1994, má hospodu a kapličku z roku 1901 „NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE PÁNA JEŽÍŠE“ . Kaplička byla opravena v roce 1990 místním rodákem a
obec provedla opravu pískovcového oplocení a vymalování vnitřku kaple.

    V  roce  2014  bude  provedena  výměna  vodovodního  řadu  Perálec-Kutřín  z
průměru potrubí 160mm na 90mm, z důvodu vysoké poruchovosti na vodovodním
řadu a malém odběru vody pro 45 obyvatel.
    
    V  Kutříně,  z  bývalého  objektu  zemědělského  družstva  pro  chov  dobytka
vystavěla  Skutečská  stavební  a  obchodní  spol.s.r.o.  Skuteč   sklad  stavebnin,
truhlárnu a kovárnu.
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        ZÁKLADNÍ CÍLE PROGRAMU OBNOVY  NA   LÉTA  2014-2020



       Tímto programem samosprávný orgán Obce Perálec navrhuje optimální
řešení  již  dříve  vzniklých  problémů  malých  sídel  vesnického  typu  s
předpokladem jejich financování a podnícení samotných obyvatel k rozvoji a
zlepšení vzhledu životního prostředí a infrastruktury v obci.

I.  Akce v oblasti kulturní a osvětové
II.  Akce k rozvoji hospodářství obce
III.  Akce k zachování a obnově venkovské výstavby
IV.  Akce k úpravě veřejných prostranství, občanské vybavenoisti a

 technické infrastruktury.
                                                    I.

                           AKCE V OBLASTI KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ.

1. Úprava kolem „Památníku padlých“  -  provedeno v roce 2016
2. Úprava křížů v obci a  v polích.         -  provedeno v roce 2016 a 2017
3. Oprava buňky na sportovní nářadí u hřiště
4. Rozšíření  stávajícího horního hřiště
5. Údržba-rekonstrukce  hřišť a  školní zahrady včetně  vybavení
6. Zřízení zázemí u  obecní  budovy  čp.40
7. Zřízení sportoviště v Kutříně

     8. Lavičky, odpadkové koše, stojany na kola – částečně vybaveno
     9. Oprava   hasičské zbrojnice                                        
                                                     II.

                      AKCE K ROZVOJI HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

1. Výsadba stromků v lesích    - průběžně
2. Prořezávka  porostů            - průběžně
3. Oplocení vodojemu a čerpací stanice

     4. Údržba rybníků-vodní nádrže-oprava hrází
     
                                                     III.
           
            AKCE K ZACHOVÁNÍ A OBNOVĚ VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY

1. Úprava břehu před hřbitovem        -  provedeno   r. 2016
2. Rekonstrukce kamenného terasu u školy  -  provedno v roce 2016

         3. Výměna okapových žlabů a svodů u budovy OÚ  
         4. Výměna střešní krytiny na budově OÚ
         5. Obnova místních komunikací – průběžně- větší provedena v r. 2019
         6. Inženýrské sítě k rodinným domkům   - realizováno  r. 2015,2016
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                                                     IV.



                AKCE K  ÚPRAVĚ  VEŘEJNÝCH  PROSTRANSTVÍ,
      OBČANSKÉ  VYBAVENOSTI  A  TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY.    

1. Obnova umývárny v mateřské škole, včetně záchodků- v r. 2015=prov.
2. Rekonstrukce ústředního topení v budově školy-provedeno  r.2019
3. Svod povrchových vod v Kutříně                   /částečně r.2018/
4. Výsadba a ošetření zeleně v obci  - průběžně-r.2018
5. Zřízení soc. zařízení v budově OÚ- provedeno v r. 2019
6. Rekonstrukce chodníků  v obci              /- ke škole r. 2018/
7. Rekonstrukce místního rozhlasu a veřejného osvětlení
8. Úprava parku s doprovodnou zelení –provedeno r. - 2018

 
   Schváleno Zastupitelstvem obce Perálec na veřejném zasedání
dne 16.června 2014, usnesením č.  29/15-2014.

                   
                                                               Milada Drahošová
                                                                        starostka obce
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