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19.června 2008
V této rubrice jsme přistoupili ke změně rozsahu
informací, neboť zákon na ochranu osobních údajů
nedovoluje zveřejňování jmen, příjmení a adres
žadatelů neomezenému okruhu osob. Proto je nutné
osobní údaje žadatelů ve zpravodaji nebo na internetu
anonymizovat. Plná identifikace osob je vždy uvedena
z usnesení zastupitelstva.








Při zahájení zasedání byli přítomni 4 členové ZO,
dva se dostavili v průběhu zasedání.
Zastupitelstvo schválilo hospodaření obce za rok
2007. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly
auditorem zjištěny chyby, nedostatky, ani žádná
závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření obce v budoucnosti.
ZO schválilo závěrečný účet Obce Nový Přerov za
rok 2007 bez výhrad. Jeho návrh byl řádně zveřejněn
na úřední desce OÚ, po dobu 15-ti dnů před zasedáním ZO. Z řad občanů ani členů ZO nebyly podány
k návrhu závěrečného účtu v zákonné lhůtě žádné
připomínky.
ZO schválilo přidělení veřejné zakázky na dodávku
díla „oprava sociálního zařízení a ústředního topení
v MŠ Nový Přerov“ firmě Roman Kalianko.
ZO schválilo registraci a vstup obce do Komunikačního, monitorovacího a varovného SMS systému
Jihomoravského kraje.
.
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Zasedání bylo přítomno všech 7 členů zastupitelstva.
ZO schválilo bezúplatné nabytí pozemků určených
k zastavění stavbou pro bydlení parc. č. 2558/1
a 2558/2, dále pozemku pod místní komunikací
parc.č. 2558/3 a pozemku pod novou autobusovou
čekárnou parc.č. st. 373. ZO schválilo úplatné nabytí
pozemku parc.č. 2286, na kterém je umístěna sonda
NP3, a pověřilo starostku podáním žádostí k Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Číslo: 3/2008

ZO projednalo problematiku nedostatku stavebních
pozemků v obci. Z veřejného prostranství naproti
domům čp. 101 – 106 bylo geometricky zaměřeno
5 nových stavebních míst, každé o výměře cca 700
m2. To znamená pro obec vynaložené náklady:
zaměření pozemků cca 30 tis. Kč, úprava komunikací
pro sjezdy k domům, popř. vybudování dalších
kanalizačních šachet ( jedna za 80 tis. Kč.) Cena
stavebních pozemků nebyla v naší obci upravována
již více než 10 let. Vzhledem k tomu, že obec
zainvestovala inženýrské sítě ke všem pozemkům,
zastupitelstvo schválilo zvýšení ceny stavebních
pozemků na 50,- Kč /m2 s účinností od 18.9.2008.
ZO projednalo související problematiku poskytování
příspěvků na výstavbu RD. S účinností od 18.9.2008
schválilo poskytování příspěvku stavebníkům do
výše stanovené kupní ceny stavebního pozemku
( 50,-Kč/m2) , max. však do výše 50 tis. Kč.
ZO schválilo přijetí neinvestiční dotace ve výši
52.000,-Kč na pořízení pracoviště Czech POINT.
Po zavedení systému budou moci občané požádat na
zdejším OÚ o výpis z kat. nemovitostí, z živnostenského a obchodního rejstříku, rejstříku trestů.
Zastupitelstvo schválilo vklad majetku do společnosti
VaK Břeclav za úpis akcií. Jedná se o pozemky
parc.č. 2348 a 2349, přípojku vedení NN k čerpací
stanici, oplocení čerpací stanice a příjezdovou
komunikaci na parc.č 2348.
ZO projednalo pronájem bytu č. 002 v obecním
dvojdomku. Dosavadní nájemník doručil výpověď
k 30.9.2008. V evidenci OÚ byla pouze jedna žádost
o přidělení bytu čj. 274/07 ze dne 4.10.2007. ZO
schválilo nájem bytu č. 002 v obecním dvojdomku,
na dobu určitou, a to od 1.10.2008 do 30.9.2011.
Zastupitelstvo projednalo vyúčtování nákladů na
provoz ZŠ Novosedly na rok 2007 a schválilo úhradu
podílu obce N. Přerov na provozních nákladech
školy za rok 2007 v celkové výši 71.714,-Kč.

Z žádostí občanů:
ZO schválilo prodej pozemků k výstavbě RD formou
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy :
a) žádost čj. 156/08, parc.č. 1207/94 o výměře 361 m2
a část pozemku parc.č. 1207/53 o výměře cca 340 m2,
která bude oddělena GP, žadatele z Novosedel.
.

b) žádost čj. 186/08, parc.č. 1207/107 o vým. 846 m2,
žadatele z Mikulova.
c) žádost čj. 190/08, parc.č. 1207/108 o vým. 680 m2,
žadatele z Nového Přerova.
d) žádost čj. 191/08, parc.č. 1207/105 o výměře 763 m2,
žadatele z Nového Přerova.
e) žádost čj. 193/08, parc.č. 1778 o výměře 702 m2,
žadatele z Brna.
ZO schválilo přímý prodej pozemků :
f) žádost čj. 110/08 a 144/08, parc.č. st. 375 o výměře
46 m2, 1769/2 o výměře 154m2, 1769/5 o vým. 171 m2
a 1769/6 o výměře 72 m2, žadatele z Nového Přerova.
g) žádost čj. 103/08, parc.č. st. 360 o výměře 282 m2,
žadatele z Nového Přerova.
h) žádost čj. 153/08, parc.č., 1427/8 o výměře 716 m2,
žadatele z Prahy.
ch) žádost čj. 175/08, parc.č. 1207/51 o výměře 294 m2
a parc.č. 1207/52 o výměře 176 m2, žadatele z
Nového Přerova.
ZO schválilo pronájem majetku obce :
i) žádost čj. 185/08, pronájem pozemků parc.č. st. 175/1
o výměře 334 a st. 175/2 o výměře 29 m2, žadatel z Brna.
j) žádost čj. 187/08, pronájem pozemku parc.č. 1427/25
o výměře 435 m2 a pronájem budovy – stodola na
pozemku parc.č. 1771/3, žadatel z Novosedel.
.

.

Po návratu z prázdnin čekalo na děti milé překvapení
v podobě nového sociálního zázemí. Veselé barvy
obkladů a dlažeb,
bílý sprchový kout,
lesknoucí se baterie,
novotou zářící umývadýlka a záchodky.
Celkový
vzhled
nelze ani vzdáleně
srovnávat se starým
vybavením z roku
1974.
Školka však prokoukla v mnoha dalších směrech. Po
výměně kotle a radiátorů ústředního vytápění byly
provedeny nátěry inventáře veselými barvami. Rovněž
staré
pískoviště
vzalo za své a na
jeho místě vyrostlo
menší a bezpečnější
Došlo
také
na
realizaci přípojky k
veřejné kanalizaci.
Oprava sociálek a
topení vyšla na 524
tisíc toho 500 je
hrazeno z dotace JMK. Zbývající úpravy jsou již zcela
v režii obce a stály 63 tisíc korun. Jedná se o dosud
největší investici do oprav od uvedení MŠ do provozu
v roce 1974. Přičemž v roce 1994 byla pořízena kotelna
na propan-butan za 105 tisíc a v roce 2000 opravena
střecha za 200 tisíc Kč. V příštích letech bychom rádi
realizovali výměnu oken a zateplení pláště budovy. Pak
zbývá doufat v jediné, aby v naší školce dětí přibývalo
a přibývalo a přibývalo …….
M. Popelářová

Stavební úřad Drnholec nařídil veřejné ústní projednání,
na 14. října 2008 v 9:00 hodin v sále KD Nový Přerov,
kde bude k nahlédnutí projektová dokumentace.
Stavba: Rozšíření stávající sítě VN, NN, pro vinné
sklepy, lisovny a rekreační objekty v k.ú. Nový Přerov.
Pro zajištění realizace tohoto záměru je navrženo
následující technické řešení:
Trasa vedení bude situována z větší části ke kraji pozemků
tak, aby podpěrné body nebránily obdělávání zemědělské
půdy. Venkovní vedení bude situováno kolem stávajících
nezpevněných cest, jednotlivé stožáry budou umístěny
z větší části u soumezí pozemků soukromých vlastníků.
Z nově vybudovaného vedení NN bude po trase
provedeno odbočování ke konkrétním nemovitostem
přípojkami NN. Přípojky budou provedeny svodem
z venkovního vedení kabelem po stožáru do skříní, které
budou umístěny na vhodných místech v blízkosti vinných
sklepů.
Do projektové dokumentace je možno nahlížet již nyní
na OÚ Nový Přerov, v pracovní době OÚ. Závazná
stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení
a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději
při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Stávající vedení a sloupy je nutno odstranit. ZO
schválilo na zasedání dne 18.9.2008 částku 10 tis. Kč na
jejich odstranění. Tento výdaj se obci vrátí v podobě
platby za zábor pozemků od společnosti E.ON, která
financuje celou stavbu v hodnotě 2,5 mil. Kč. Majitelé
sklepů si hradí poplatek za rezervaci příkonu ve výši
3.000 – 8.000 Kč, dle požadovaného příkonu.
Petr Hryčovský

REALIZACE POLNÍCH CEST
Pozemkový úřad Břeclav nám oznámil, že projekt „Polní
cesta - Nový Přerov po schválené KPÚ“ (komplexní
pozemková úprava), byl vybrán k realizaci ještě
v letošním roce. Žádost podala obec již v r. 2006, a na
projektovou dokumentaci bylo vydáno stavební povolení.
Zadavatelem veřejné zakázky je Ministerstvo zemědělství
-Pozemkový úřad Břeclav. Projekt v hodnotě 6 mil. Kč
bude financován ze strukturálních fondů EU, v rámci
programu EAFRD.
Jedná se o úsek komunikace kolem spodní řady sklepů,
od sklepu p. Prchala, kolem sklepu p.Černíka, směrem na
kopec ( Přerovský vrch) a prostřední cestou podél druhého
patra sklepů, kolem sklepu p. Poláka a p.Kosmáka naváže
na asfaltovou cestu přes kopec, směr Dobré Pole.
Komunikace o celkové délce 1389 m. bude mít asfaltový
povrch o šířce 3m. + 0,5m. krajnice. Výběrové řízení na
dodavatele stavby proběhne 30.9.2008 a stavba musí být
dokončena do 15.11.2008, což je podmínkou profinancování z evropských fondů.
Jsme si vědomi toho, že realizace stavby v době vinobraní
není nejšťastnějším termínem, ale každou investiční
nabídku ve prospěch obce je nutno využít v době kdy je
nabízena. Omlouváme se všem vinařům za způsobené
komplikace při svozu hroznů, ale věříme, že odměnou jim
bude jízda po krásné, rovné cestě.
Nahlížení do projektu a podrobné informace na OÚ.
Petr Hryčovský

Společenská kronika
Ve třetím čtvrtletí letošního roku oslavil své
významné životní jubileum náš spoluobčan:
Černík Alois

70 let

Oslavenci ze srdce blahopřejeme.
____________________________________________
Gratulujeme rodičům:
- Miroslavě a Tomáši Stiborovým
k narození dcery K l á r y.
- Ivetě Tkadlecové a Radimu Kapustovi
k narození dcery L u c i e .
Rodičům i děťátkům přejeme hodně štěstí.
_____________________________________________

Vítáme nové spoluobčany:
Eva Akajíková, Radka Stetnerová, Petr Panáček.

Naposledy jsme se rozloučili s našimi
spoluobčany, panem Františkem Radvanem
a panem Františkem Homolkou.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
_____________________________________________
Ve společenské rubrice jsou uveřejňovány údaje na
základě souhlasu zde uvedených osob.

K I N O

D R N H O L E C

ŘÍJEN
- 8.10.2008 - HORTON
18:00 hod.
animovaný, rodinný, od tvůrců Doby ledové,
- 19.10.2008 - BATHORY 15:00 hod.
historické drama, ČR, SK, H, VB
- 24.10.2008 - FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
komedie ČR
19:00 hod.

40,- Kč
60,- Kč

60,- Kč

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV
- se konají ve dvou dnech:
v pátek 17.10.2008 14:00-22:00 hodin
v sobotu 18.10.2008
8:00-14:00 hodin
- volební místnost:
v budově OÚ Nový Přerov v prvním patře
- hlasovat může:
voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den
voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu
v obci.
-s sebou vezměte:
občanský průkaz, nebo cestovní pas ČR a hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží každý volič nejpozději 3 dny
přede dnem voleb, tj. 14.10.2008.
V případě, že dojde k jejich poškození, nebo ztrátě, je
možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Ve volební místnosti obdrží každý volič úřední obálku.
Odebere se do prostoru určeného k úpravě volebních
lístků, kde do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku může kroužkem označit maximálně
4 kandidáty, kterým dává přednostní hlas. Poté vloží volič
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí
do volební schránky.
Každý volič volí osobně, zastoupení není přípustné.
Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů volič může
požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
V takovém případě komise vyšle k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou.
Jana Vašíčková

PLATNOST OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Ke dni 31.12.2008 končí platnost občanských průkazů
vydaných do 31.12.2003, bez strojově čitelných údajů.
Výměna podléhá stejným pravidlům, jako výměna OP při
pozbytí jeho platnosti z důvodu uplynutí časového období,
na které byl vydán. Tato výměna se netýká občanů, kteří
se narodili před 1. lednem 1936.
Se žádostí o vydání nového OP se obraťte na kterýkoliv
matriční úřad, např. Novosedly. Za výměnu OP se v tomto
případě nevybírá správní poplatek.
Jana Vašíčková

LISTOPAD
- 5.11.2008 - VALL-I
18:00 hod. 40,- a 60,- Kč
rodinná komedie, animovaný, sci-fi, USA
- 14.11.2008 MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
akční, horor, USA
18:00 hod.
60,- Kč
- 19.11.2008 - MÁJ
18:00 hod.
60,- Kč
filmová báseň, přístupné od 12 let, ČR
- 26.11.2008 - HANCOCK
18:00 hod.
60,- Kč
drama, akční, fantasy komedie, USA

V zimním období je místní knihovna
v Novém Přerově otevřena pro čtenáře
Vždy v pátek od 15.00 do 18.00 hodin.
Současně je k dispozici bezplatný přístup
k internetu. Všichni jsou srdečně vítáni.
_______________________________________________

E.ON – upozornění na ořez dřevin
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.
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost
osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být
prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká
republika, s.r.o., a za dozoru osoby jí ustanovené. Pro
kácení dřevin je nutno zajistit písemné povolení orgánu
ochrany přírody ( obec a pod. ) Odstranění a ořez
dřevin, proveďte v termínu do 15. listopadu 2008.
Po uplynutí stanovené lhůty vstoupí zaměstnanci
společnosti na dotčené pozemky a provedou odstranění či
ořez dřevin vlastními prostředky.
Bližší informace lze získat na tel. čísle: 515 364 711
Jana

Vašíčková

Z obecní kroniky
Pokračování z roku 1975
Základní devítiletá škola 1.-5. ročník
Počet žáků ve školním. roce 1974 / 1975 byl 33 žáků.
Zaměstnanci:
- ředitelka školy : Vlasta Zajícová
- učitelka
: Anna Hladká
- školnice
: Helena Ščipová
Celý školní rok probíhal ve znamení oslav 30. výročí
osvobození, všechny vytyčené úkoly plánu práce byly
splněny. Při výchovně vzdělávací práci školy byla
uplatňována
hlediska
individuálního
přístupu,
efektivnosti, zvýšené péče dětem dělnických a rolnických
rodin. Neprospěli dva žáci, přestože jim byla umožněna
opravná zkouška. Práce školy stěžovali žáci patřící do
zvláštní školy, ale kteří nemohou pro špatné spojení
dojíždět.
Schopnosti šikovných dětí byly rozvíjeny v zájmových
kroužcích. Dobrých výsledků dosáhla škola ve veřejně
prospěšné práci. Spolupracovala se Sborem pro občanské
záležitosti, děti pomohly při úpravě okolí nově
vybudované prodejny, pečovaly o okolí školy, pěstovaly
zeleninu pro jídelnu MŠ.
V jarních měsících byla vyhlášena soutěž ve sběru
léčivých bylin, které byly postupně odeslány do výkupny ve
Strážnici. Celkem byly odeslány byliny v hodnotě 744,20
Kčs.-to je 22,50 na jednoho žáka. Odpadových surovin
-papíru a textilu- nasbírali žáci celkem 3271 kg v hodnotě
1343,70 Kč - na jednoho žáka 99 kg - asi 40,- Kčs.
Žáci i vyučující se aktivně zúčastňovali všech veřejných
oslav a to pořádání výstavek dětských prací, kulturním
programem, přípravou výzdob, dárků, pozvánek.
80% žáků se zúčastnilo soutěže „Za mír, za vlast, za
socialismus“, kde v rámci obvodu dosáhli naši žáci velmi
pěkných výsledků, a ve většině kategorií se umístili na
prvních místech.
Od 1. září se zvýšil počet žáků o 5. ročník, přičemž zůstala
škola dvojtřídní.
Mateřská škola
Ve školním roce 1974/75 bylo zapsáno 18 dětí. Provoz byl
celodenní. Zaměstnanci:
- ředitelka školy : Marta Hrůzová
- učitelka : Dana Beránková
- školnice : Lydie Fabouková
- kuchařka: Olga Hlavinková
Zdravotní stav dětí byl dobrý, všechny byly prohlédnuty
dětským lékařem. Během roku se projevily plané neštovice
a chřipka. Budova je vlhká, poškozenou střechou zatéká.
S potížemi se daří zaměstnancům udržovat vnitřní
prostory v estetickém vzhledu. Děti se spolu s vyučujícími
zapojovaly do kulturní činnosti. Byl připraven program na
besedu s důchodci a k VŘSR. S. učitelka Beránková
nacvičila s dětmi spartakiádní skladbu Rodiče s dětmi,
s níž vystoupila na soustředění v Drnholci a v Mikulově.
V květnu byl uskutečněn zájezd dětí do divadla v Brně,
v březnu zábava na získání finančních prostředků ke koupi
klavíru.

Dne 28.10.1974 byly vyměřeny základy pro novou
mateřskou školu. 4.11.1974 začíná budování základů
a staví se. 19.5.1975 stojí hrubá stavba bez střechy. Pro
nedostatek finančních prostředků byla stavba zastavena
a znovu započato až v červenci. Do konce roku byla
budova zastřešena a pokračovalo se v dalších pracích.
Vyskytly se potíže při budování jímky. Po celou dobu
stavění zdí a betonování musela být nepřetržitě
odčerpávána voda.
Služby obyvatelstvu:
Doprava- rozšířen počet autobusových linek tak, aby se
dojíždějící dělníci dostali na ranní směnu i ze směny
odpolední.
Zdravotnictví- k dětskému i obvodnímu lékaři se dojíždí do
Drnholce. Pohotovostní služba je i nadále v Pohořelicích,
přestože bylo požádáno o úpravu. Rovněž zubní lékařka je
v Drnholci. K odbornému vyšetření dojíždějí občané do
Mikulova.
Zásobování- pohostinství bylo dostatečně zásobováno
pivem i více druhy nealkoholických nápojů. Nedostatky
v prodejně Jednoty byly částečně odstraněny výstavbou
samoobsluhy. Potíže jsou stále se zásobováním ovocem a
zeleninou. Prodejna masny dojížděla dvakrát týdně a byla
masem dostatečně zásobena.
Pitná voda – nedostatek kvalitní pitné vody přetrvává už
několik let. Vodovod statku má vody málo, studní v obci je
také málo. K nápravě má dojít během této pětiletky.
Pravidelně jsou do obce přiváženy propanbutanové
bomby, na požádání přijíždí televizní opravář.
Během roku byly ve všech domech a veřejných budovách
vyměněny elektroměry.
Osobní změny :
Narodili se - Renata Karbulová, Michaela Krupková,
Renata Zábrodská, Zdeňka Kovaříková, Petr Kerel,
Marika Dobiášová, Ilona Hozová.
Zemřeli – Klepáček Jiří, Marko Jiří.
Svatby- Sýkora Drahomír, Madarasz Dezider, Kňourek
Petr, Filipová Olga, Saková Olga, Časarová Judita,
Panáková Anna, Červeňák Josef, Popelářová AnnaKovařík Jiří, Výběrová Aurelie-Křivánek Alois (pouze
poslední pár zůstal v obci).
Přistěhovali se :
Ballaiová+3 děti, Struharňanský s rodinou, Košíková Al.,
Blažejovská B., Hryčovská, Křivánek Al.
Odhlásili se z pobytu :
všichni letošní novomanželé mimo Křivánkových, dále se
odstěhovali Galbaví, Havrlantovi, Macháčková, Spotová,
Tronečková.
Počet obyvatel k 20.8.1975 : 418
Z toho Muži : 153 / Ženy : 170 / Děti : 95 /
Počet obyvatel k 31.12.1975 : 405.
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