Přerovák
Zpravodaj Obce Nový Přerov
Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
8. března 2007
 Zasedání se zúčastnili všichni členové zastupitelstva.
 Důležitým bodem programu bylo projednávání
příspěvků na neinvestiční náklady základních škol. Na
společném jednání vedení ZŠ Drnholec s představiteli
okolních obcí vyjádřili starostové názor, že příspěvek ve
výši 5.392,-Kč na jednoho žáka je v porovnání s jinými ZŠ
velmi vysoký. Starostka uvedla, že v rozpočtu školy je
zahrnuto také pořizování majetku, na které obce nejsou
povinny dle zákona přispívat. ZO se usneslo, že sníží
požadovanou částku o 13.975,-Kč a příspěvek za rok 2007
pak bude činit 66.904,- koruny.

Stejná problematika vyvstala u příspěvku na provoz
naší mateřské školy. V navrhovaném rozpočtu byly
nalezeny některé neopodstatněné položky a ZO se usneslo
snížit požadovaný příspěvek o 15 tisíc Kč. V roce 2007 tak
má obec přispívat na MŠ částkou cca 130 tis. korun.

ZO schválilo rozpočet obce na rok 2007 dle
předloženého návrhu, který byl zveřejněn v souladu se
zákonem po dobu 15 dnů na úřední desce. Příjmy - 4.371
tis. Kč, výdaje 2.736 tis. Kč, financování příjmů 155 tis.
Kč, financování výdajů - 1.790 tis. Kč.
 Zastupitelstvo projednalo a ztotožnilo se s Peticí proti
diskriminaci obyvatel venkova. Jedná se o protest proti
narůstajícímu rozdílu mezi příjmy měst a obcí, který tvoří
až pětinásobek, když příjem na jednoho občana u malé
obce činí cca 5 tisíc korun, ale v Praze je to např. až 25
tisíc korun. Tato iniciativa vzešla od Spolku pro obnovu
venkova a naše zastupitelstvo ji plně podpořilo.

ZO schválilo vybírání plateb od občanů za služby
spojené s odváděním a čištěním odpadních vod
z domácností, svedených do veřejné kanalizace. Zároveň
schválilo znění „Smlouvy“ a výši stočného. Ta činí 25,Kč/m3 a podléhá vyúčtování. U uživatelů studní ( popř.
kombinace vodovod + studna) činí paušál 60,-Kč na člena
domácnosti a měsíc.

Zastupitelstvo projednalo požadavky stavebníků na
doplnění ustanovení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, na
prodej stavebních pozemků. Schválena byla kupní cena
pozemků ve výši 35,-Kč /m2 a výše pronájmu pozemků na
2% z kupní ceny za rok.

Ročník: 35

Číslo: 2/2007

 Byly schváleny odměny neuvolněných členů ZO, dle
nového Nařízení vlády č. 614/2006 Sb. Pro neuvolněného
člena ZO, který zároveň vykonává funkci předsedy výboru
nebo komise 1.200,-Kč/měs. Pro neuvolněného
místostarostu 11.650,-Kč/měs. S účinností od 1.3.2007.
 Na podnět občanů projednávalo ZO nebezpečné
chování řidičů vozidel v zatáčce za místní Jednotou, kde je
třeba omezit rychlost jízdy značkou nebo zpomalovacími
retardéry. Budou zjištěny ceny dopravních značek
a retardérů, a podmínky jejich umístění na komunikaci.
Z žádostí občanů:
a) V. Kerelová a J. Poštulka, čp.86 – žádost o odprodej
pozemku, parc.č. 1797 k výstavbě rodinného domu.
Schváleno formou Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
( SOBKS) za cenu 35,-Kč /m2.
b) Kateřina Filipová, čp. 68 – žádost o směnu pozemku
parc.č. st. 323 za pozemek parc.č. st. 102/3. ZO schválilo
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
c) L.Kisová a M.Kozel – žádost o odprodej pozemku
k výstavbě RD na parcelách č. st. 39/5 a 1444/11. ZO
schválilo prodej majetku formou SOBKS..
d) Michal Krejzlík – žádost o pronájem pozemku parc.č.
2335 ke zřízení pastviny pro kozy. Nabízí, že pozemek
vyčistí. ZO schválilo.
e) ZŠ v Brodě nad Dyjí – žádá o poskytnutí finančního
daru na zakoupení drobných cukrovinek pro děti. ZO
žádosti vyhovělo .
f) Jana Vašíčková – žádost o poskytnutí půjčky z bytového fondu ve výši 20 tis. Kč, na výměnu oken.
Schváleno.
Různé
 ZO schválilo příspěvek Městu Mikulovu, na provoz
Lékařské služby první pomoci v Mikulově, tzv.
pohotovosti,
částkou 10,-Kč na občana a rok.

31. května 2007
Zasedání se zúčastnili všichni členové zastupitelstva.
Jedna členka až od bodu jednání č. 8.
 Zastupitelstvo projednalo a schválilo bez výhrad
hospodaření obce za rok 2006 na základě doporučení
auditora, který ve zprávě uvádí, že v hospodaření obce
nebyly shledány žádné chyby ani nedostatky.

 Poté ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2006.
Jeho textová část byla zveřejněna po dobu 15 dnů před
zasedáním na úřední desce. Současně byly v kanceláři OÚ
k nahlédnutí jeho přílohy. V této lhůtě nebyly z řad občanů
podány k závěrečnému účtu žádné připomínky.

Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace ve výši 16 tisíc
korun na dokončení automatizace výpůjčního systému
LANIUS v naší knihovně.
 ZO vzalo na vědomí zprávu OÚ o využití bytového
fondu a zároveň schválilo další kolo čerpání půjček. Více
v článku o bytovém fondu.
 Byla projednána obnova technického vybavení místní
jednotky sboru dobrovolných hasičů. Vozidlo IFA, které
nemělo osvědčení STK a nebylo možno jej opravit, obec
vyřadila prodejem do sběrných surovin a na místo něj
schválilo zastupitelstvo
zakoupení požárního vozidla
AVIA s vyhovující výbavou.

ZO neschválilo zápis do kroniky obce za rok 2005
a uložilo kronikářce jeho opravy a doplnění.

Z žádostí občanů:
a) Iveta Tkadlecová, čp.1 - žádost o změnu územního
plánu parcely 1427/5, která je v ÚP určena pro výrobní
činnost, na plochu pro cestovní ruch. ZO se usneslo, že
změnu územního plánu nebude iniciovat a nabídlo
žadatelce směnu srovnatelného pozemku.
b) Iveta Tkadlecová, čp. 1 - žádost o povolení zpevnění
polní cesty kolem pozemku parc.č. 1427/5. Vzhledem
k usnesení k žádosti uvedené v bodu a) by úprava polní
cesty byla nadbytečná. ZO prozatím
nerozhodlo
a vyčká reakce žadatelky.
c) K.Filipová a V. Sak - žádost o odprodej pozemku
parc.č. 1768/1 k výstavbě RD. ZO schválilo prodej formou
SOBKS za 35,-Kč/m2.
d) Z. Rotreklová - žádost o odprodej zahrady za domem,
parc.č. 1783. ZO schválilo za odhadní cenu.
e) V.Michálek a R. Nešporová - žádost o odprodej části
pozemku parc.č. 1793 j výstavbě RD. ZO schválilo prodej
celého pozemku formou SOBKS za 35,-Kč/m2.
f) Žádosti o odprodej objektu bývalé autobusové
čekárny bez pozemku na parc.č. st. 322 - ze dvou
žádostí, p. Anny Smejkalové a manželů Michnových, bylo
vyhověno prvnímu žadateli. ZO schválilo prodej objektu za
odhadní cenu 37.450,-Kč.
g) V. Kerelová a J. Poštulka - žádost o změnu smluvních
podmínek SOBKS. ZO žádosti nevyhovělo.
h) Michal Krejzlík - žádost o poskytnutí půjčky
z bytového fondu na výměnu oken. ZO schválilo
poskytnutí půjčky ve výši 20 tisíc. Kč.
ch) V. Šebestová a P. Kopecký - žádost o odprodej
pozemku k výstavbě RD, parc.č. st. 39/5 a 1444/11. ZO
schválilo prodej formou SOBKS za 35,-Kč /m2.
i) J. Madarász - žádost o udělení souhlasu s podnikatelským záměrem - provozování občerstvení na pozemcích
parc.č. 2230/1 a 2230/2 mezi vinnými sklepy pod
Přerovským vrchem.
ZO souhlas s tímto záměrem
neudělilo neboť z hlediska územního plánování není tento
druh činnosti v daném území přípustný.

Různé: Místostarosta informoval ZO o počtu domácností
připojených na veřejnou kanalizaci. Dosud bylo
realizováno 87 přípojek, nerealizováno 51. Členové
zastupitelstva diskutovali o možnostech motivace občanů
k tomu,
aby s připojením ke kanalizaci
zbytečně
neotáleli. Jako jedna z možností se nabízí pravomoc obce,
stanovit místní poplatek, který zaplatí vlastník stavebního
pozemku v momentu připojení domácnosti k veřejné
kanalizaci. Sazbu poplatku tvoří rozdíl ceny pozemku bez
možnosti napojení a s touto možností, tj. 7%. Poplatek by
obec stanovila od 1.1.2008 a občané, kteří své domácnosti
připojí dříve by platit nemuseli. ZO uložilo starostce
zpracovat do konce roku 2007 návrh OZV s uvedeným
poplatkem.

BYTOVÝ
FOND
Údaje v tomto článku vycházejí ze Zprávy OÚ
o využití bytového fondu Nový Přerov k 30.4.2007.
K tomuto datu, bylo v platnosti celkem 10 půjček.
Z toho 7 x občanům a 3 x obci na opravu obecního
majetku. ( fasádu KD, výměna dveří v bytě čp.54,
fasáda dvojdomku). Od počátku existence fondu
byly prostředky poskytnuty celkem 30 žadatelům.
Zůstatek nesplacených půjček od občanů činil
121.310,50 Kč, obec dlužila 33.682,-Kč. V roce
2006 neprojevili „Přerováci“ o půjčky téměř žádný
zájem, přestože v jiných obcích se žadatelé
do pořadníku nemohou vejít. U nás za celý rok
byly poskytnuty pouze tři půjčky, a to 1 x občanovi
a 2 x této možnosti využila sama obec.
Je to škoda, neboť právě nyní měli lidé poslední
možnost vzít si půjčku na celé tříleté období. Od
příštích kol se již tato lhůta bude zkracovat, neboť
do 21.8.2010 musí obec půjčené prostředky
v celkové výši 300 tisíc vrátit zpět do státního
rozpočtu. Za prvních pět měsíců letošního roku
byla
podána
zatím
pouze
jedna
žádost
o poskytnutí půjčky na výměnu oken. Přitom na
účtu Bytového fondu je nyní k dispozici žadatelům
téměř 200 tisíc korun.
Potěšující je, že fond
nevykazuje žádné dlužné částky po datu
splatnosti.
Další kolo čerpání půjček bude vyhlášeno
koncem července a o přidělení půjček rozhodne
zastupitelstvo na nejbližším zasedání. Splatnost
těchto půjček je maximálně do
30.6.2010.
M.Popelářová - starostka obce

Profilové čítání cyklistů
bylo provedeno na cyklotrase Brno - Vídeň v sobotu
12.5.2007. V době od 8 do 20 hodin projelo v obou
směrech po této stezce celkem 186 cyklistů. Ráda bych
touto cestou poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se na
sčítání nezištně podíleli. V intervalech po 2 hodinách se
vystřídali Tibor Vašíček, Hana Popelářová, Božena
Navrátilová, Anna Hortová, Jiřina Hrůzová a Milan Nešpor.
Milada Popelářová - starostka obce

Společenská kronika
Ve druhém čtvrtletí letošního roku oslavili svá
významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Skalák Josef
Madarászová Alžběta
Feigerl Miroslav
Hryčovský Petr

50 let
80 let
50 let
50 let

Na základě podnětu pana Michala Krejzlíka
a pana Martina Vítka, vyslovilo
zastupitelstvo souhlas s provozováním stolní hry PINGPONG
pro veřejnost v prostorách kulturního
domu. Hraje se každou sobotu v době od 16
do 18 hodin. Vstup je zdarma, a zúčastnit se může
každý, kdo má čistou sportovní obuv a dodržuje provozní řád.
Přitomni jsou povinni se řídit pokyny odpovědné osoby, kterou
je p. Martin Vítek. Uvidíme, zda tato volnočasová aktivita získá
u místní mládeže popularitu a organizátorům přejeme výdrž
a trpělivost.
M. Tomeček – předseda komise ŽP

Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.

Lékařská služba první pomoci (LSPP)
Naposledy jsme se rozloučili s našimi dlouholetými
spoluobčany :
p. Milanem Súpkem,
p. Janem Struharňanským,
p. Stanislavem Hortem
a paní Olgou Benkovou
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Městská knihovna v Břeclavi vydala přehled
o činnosti veřejných knihoven regionu Břeclavska
za rok 2006. Veřejné knihovny jsou zde rozděleny do 4
skupin, podle počtu obyvatel a profesionality.
Z uvedeného materiálu vyplývá, že naše knihovna
zaujímá jedno z předních míst hodnotícího žebříčku.
Z celkového počtu 12 obcí ( Bavory, Brod nad Dyjí,
Diváky, Dobré Pole, Dolní Věstonice, Horní Věstonice,
Kašnice, Kurdějov, Milovice, Morkůvky, Nový Přerov,
Velké Hostěrádky) kategorie do 500 obyvatel jsme
získali:

1. místo - v celkovém počtu knih
1. místo - v počtu svazků na 1 obyvatele
2. místo - v celkovém počtu výpůjček
2. místo - v počtu výpůjček na 1 obyvatele
3. místo - za výpůjčky časopisů
2. místo - za celkový počet čtenářů
1. místo - v procentu čtenářů na počet obyvatel
2. místo - v počtu návštěv knihovny
3. místo - v počtu návštěvníků internetu
Toto skvělé umístění je společnou zásluhou obce, která
každoročně věnuje na obnovu knihovního fondu ze
svého skromného rozpočtu nemalé prostředky,
a zároveň knihovnice paní Dufkové, která spravuje
knihovní fond naší obce na profesionální úrovni.
M. Popelářová - starostka obce

Lékařská služba první pomoci, tzv. pohotovost, zajišťuje
základní lékařské ošetření v době mimo ordinační hodiny
praktických lékařů. Její činnost je financována z dotací
kraje a obcí ve spádovém území. Také letos schválilo
naše zastupitelstvo poskytnutí dotace Městu Mikulovu,
ve výši 3.370,-Kč, jako příspěvek na zajištění provozu
LSPP v Mikulově. Lékařskou službu první pomoci
poskytuje Dům zdraví Mikulov v následujícím rozsahu:
- v pracovních dnech od 15,30 do 22,00 hodin
- ve dnech prac. klidu a volna od 7,00 do 19,00 hodin
- v případě nutnosti výjezd k pacientovi
Lékař LSPP zajíždí pouze k pacientům z obcí, které na
službu přispívají, do ostatních obcí může výjezd
odmítnout.
M. Popelářová - starostka obce

Letošní oslava dětského dne se opravdu vydařila. Počasí
nám přálo a díky štědrým sponzorům jsme mohli dětem
zakoupit věcné odměny v celkové hodnotě 10.700,- Kč.
Touto cestou ještě jednou děkujeme firmám:
Agro Měřín, zem. společnost
Alt Prerau, ekologické zemědělství
Božena Navrátilová, pohostinství
Český svaz chovatelů, N. Přerov
Emil Hrňa, zemědělec
František Vašíček, Nový Přeov
Honební společenstvo Nový Přerov
MADO, autodoprava
Metal Plast Produkt Nový Přerov
Sbor dobrovolných hasičů N. Přerov
Spolek vinařů Nový Přerov
Wilfried Stöger, zemědělec Rakousko
ZO KSČM Nový Přerov
Poděkování patří také místnímu spolku rybářů, který
uspořádal v dopoledních hodinách pro děti rybářské
závody a odměnili je pěknými cenami. V neposlední řadě
děkujieme všem, kteří realizaci dětského dne věnovali
svůj volný čas.
M. Feigerlová - předsedkyně kulturní komise

Obnova katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj zahájil dne
14.6.2007 obnovu katastrálního operátu v Novém Přerově
– tzv. mapováním. Jedná se o zjišťování hranic pozemků
uvnitř obce. Terénní práce provádí pracovník KÚ spolu
s šetřičem p. Pavlem Václavíkem. Třetím členem komise
pro zjišťování hranic pozemků je p. Petr Hryčovský.
Vlastníci jsou k měření hranic pozemků vyzváni několik
dnů přede dnem šetření. Po zjištění skutečného stavu mají
vlastníci pozemků
povinnost označit jejich hranice
trvalým způsobem (kameny s opracovanou hlavou, znaky
z plastu nebo železobetonu o rozměru nejméně
8 x 8 x 50 cm). Členové komise pro zjišťování hranic jsou
oprávněni vstupovat a vjíždět na soukromé pozemky
v nezbytném rozsahu. Na oplocené pozemky, pouze po
předchozí domluvě a se souhlasem vlastníka či uživatele.
Věřím, že toto mapování vnese jasno a pořádek do
vlastnických vztahů a všem zúčastněným stranám bude
jedině ku prospěchu.
Milada Popelářová – starosta obce

V dnešní době známým a často frekventovaným slovem.
Nezaměstnanost je všudypřítomná a nevyhýbá se ani naší malé
vesničce. Z pohledu lidského je nezaměstnanost nepříjemnou životní
situací, z pohledu ekonoma nepříznivým trendem společnosti, z pohledu
sociologa zas nezdravým vývojem populace, a tak by se dalo
pokračovat….…
My Vám však přinášíme údaje čistě statistické.
V měsíci květnu bylo v Novém Přerově 140 aktivních obyvatel
( v produktivním věku), z toho 21 nezaměstnaných, což znamená 15%-ní
míru nezaměstnanosti, a posouvá naši obec na druhé místo v regionu
Mikulovsko. První byly tentokrát Horní Věstonice s 15,53 %.
V NOVÉM PŘEROVĚ:
Aktivní
muži

Nezam.
muži

Míra %
muži

Aktivní
ženy

Nezam.
ženy

Míra %
ženy

81

13

16,05

59

8

13,59

Čísla jsou to alarmující. Otázkou ovšem je, zda všichni, kteří jsou
registrovaní u úřadu práce jako „uchazeči o zaměstnání“ opravdu práci
nemají nebo jenom čerpají podporu a přitom si vydělávají. Pro ty, kteří
práci opravdu hledají měl úřad práce k 31.5. 2007 celkem 729 volných
míst. Z toho 204 pro uchazeče se základním vzděláním, 339 pro
vyučené, 103 pro vyučené s maturitou. Pro mladistvé a absolventy bylo
156 volných míst. Pro osoby se zdravotním postižením 18 míst. Počet
uchazečů na 1 volné místo činil 6,86.
M. Popelářová - starostka obce

Provozní doba
pošty Novosedly
DENNĚ - 8:00 - 12:30

14:30 - 17:00

Na
uvedené
poště
jsou
ukládány
poštovní
zásilky v případě neúspěšného pokusu o jejich
dodání v místě bydliště adresáta. Na základě
žádosti občana může pošta ukládat zásilky na
jiné poště.

Každá obec, jejíž občané třídí odpady dostává od firmy EKOKOM
odměny za objem vytříděného odpadu. O tyto odměny je potom
snížena částka zahrnující roční náklady na likvidaci odpadů, ze
které je vypočítáván místní poplatek za komunální odpad. Je tedy
jasné, že čím více budeme třídit, tím méně pak můžeme platit.
V roce 2006 jsme se ovšem snažili velice málo, neboť EKOKOM
vyčíslil naši odměnu na pouhých 10.900.,- korun, zatímco
v sousedních Novosedlech dostali 101.000,- Kč. Při přepočtu na
jednoho obyvatele dojdeme k závěru, že v Novosedlech každý
občan tříděním získal obci zpět 90,-Kč, zatímco u nás pouze 30,korun, tedy 3x méně !!! Máme co zlepšovat a máme k tomu opět
lepší podmínky.
Koncem května přibyl do naší obce nový
typ kontejneru - na nápojové kartony.
Je označen touto oranžovou nálepkou a patří do
něho obaly od mléka, džusu, vína, apod. Obaly
od nápojů v kartonech bývají označeny :

Na prostranství u Jednoty jsou rovněž umístěny
tři kontejnery na plasty. Do žlutých nádob můžete odhodit: PET
láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky,
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Nepatří sem:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy apod.) Obaly z plastů bývají označeny:

Další dva kontejnery jsou určeny ke třídění skla. Do zeleného
kontejneru odkládáme sklo barevné. Do bílého kontejneru
odkládáme sklo čiré ( bílé) : např. láhve od nápojů, skleněné
nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo.
Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Obaly ze skla bývají označeny:

Ostatní odpady, jako stavební suť, kovy, papír, nadměrné plasty
a objemné odpady je možno ukládat na sběrném místě, vždy
v sobotu od 8 do 10 hodin. V pracovních dnech je možno ukládat
odpady na skládkové místo výjimečně i v jinou, než určenou dobu,
a to po domluvě se zaměstnancem obce ( Jánoš, Hortová).
Podmínky pro třídění odpadů máme vytvořeny, tak se do toho
dáme, ať si letos „vytřídíme “ větší odměnu než loni. Zároveň
rádi uvítáme jakékoli konstruktivní nápady a náměty na zlepšení
současného systému ukládání a třídění odpadů v Novém Přerově.
M. Tomeček - předseda komise ŽP

Projekty k domovním přípojkám
Na základě osobní dohody s občany při místním šetření zpracoval
obyvatelům Nového Přerova Dipl. Ing. Milan Haičman projekty
k domovním kanalizačním přípojkám. Vzhledem k hromadnému
zpracování byla cena 900,-Kč za projekt maximálně výhodná.
V minulých dnech byli všichni vlastníci domů vyzváni k převzetí
projektů, které budou na obci ještě nějakou dobu uloženy, za tuto
garantovanou cenu. V běžné situaci stojí takový projekt 1.700,- až
2.500,- korun. I když se nechystáte k okamžité realizaci domovní
přípojky je dobré mít projekt doma připraven. Dalším pozitivem je,
že obec, opět hromadně, vyřídí pro všechny občany územní
souhlas u Stavebního úřadu v Drnholci. Zajistí jej ovšem pouze
pro ty, kteří si přijdou projekt nyní vyzvednout a podepíší příslušné
zplnomocnění pro obec. Přípojky, které jsou již realizovány
a nebude k nim schválena projektová dokumentace bude řešit
stavební úřad.
P. Hryčovský - místostarosta

Jak je to s cestovními pasy ?

Havárie pneumatické čerpací stanice

Před letní dovolenou je dobré si zkontrolovat
platnost cestovního dokladu. Cestovní pasy vydané
do 31.8.2006 zůstávají v platnosti po dobu v nich
vyznačenou. Od 1.9.2006 jsou občanům vydávány
pasy nové, se strojově čitelnými údaji a dvěma
biometrickými údaji. To jsou data o zobrazení
obličeje
a
otiscích
prstů.
Z tohoto
důvodu
pořizuje fotografie na pasy pouze pracovník
Městského úřadu v Mikulově při podání žádosti o
vydání pasu. NELZE POUŽÍT JINÉ FOTOGRAFIE!!!
Údaj o otiscích prstů budou pasy osahovat až od
května 2008.
Cestovní doklad mohou mít již od narození.
Ve věku od 0 - 5 let „obyčejný“ od pěti let již
s biometrickými údaji. Před vydáním prvního pasu
je ovšem nutno požádat na matrice v Novosedlech
o vyřízení Osvědčení o státním občanství ČR.
Dostaví se jeden z rodičů s doklady: rodný list
dítěte, oddací list rodičů nebo rod. listy
rodičů, občanský průkaz zákonného zástupce a
100,-Kč poplatek. Tyto úkony je třeba zahájit
zhruba dva měsíce před plánovaným odjezdem do
zahraničí, neboť vyřízení stát. občanství u
Krajského úřadu zabere asi měsíc a dalších 30 dnů
trvá vyřízení cestovního dokladu u Měú. Mikulov.
Správní poplatek za vydání pasu činí 600,-Kč, u
dětí ve věku od 5 do 15 let je to 100,-Kč. Od
1.9.2006 se již děti do pasu rodičů nezapisují!
Je-li v cestovním dokladu zapsáno dítě ( občan
mladší 15 let) může cestovat s rodiči i po
1.9.2006, nejdéle však do dovršení 15 let věku.

V pátek 22.6.2007 se přehnala
naší obcí prudká bouřka s vichřicí,
při které, na blíže nezjištěnou
dobu, došlo k poklesu elektrického
napětí a vypadly sítě mobilních
operátorů. To zřejmě znemožnilo
funkčnost zařízení, které má
rozesílat SMS zprávy o poruchách. V důsledku tohoto sledu
nepříznivých událostí přestala fungovat některá zařízení naší
pneumatické čerpací stanice. Splašková voda byla po tři dny tlačena
z domovních jímek do stanice. Při dosažení kritické hladiny splaškové
vody se stanice vypnula. Naplnily se sběrné i havarijní jímky, poté
splašky přetekly do prostor stanice a zatopily instalovanou technologii.
Závada byla zjištěna až v pondělí při běžné kontrole, to však byla
katastrofa již na světě.
Ihned bylo zamezeno používání domovních jímek a zahájeno
odčerpávání 77 m3 splašků fekálem, s odvozem do novosedelské
čističky. Další den, tedy v úterý, začalo vysoušení objektu a všech
zařízení, zjišťování škod, a postupné oživování přístrojů. Provedena
byla oprava elektroinstalace, řídícího systému, elektrických snímačů,
vzduchotechniky i tlakových nádrží. Na místě se vystřídali odborníci
několika firem, aby jednak zprovoznili stanici a jednak zabezpečili
systém takovým způsobem, aby již nemohlo k podobné situaci dojít. Ve
čtvrtek v 11.00 hodin byla pneumatická stanice uvedena do provozního
stavu bez jakýchkoliv závad. Byly nainstalovány další zabezpečovací
a varovné systémy, zvýšena četnost dohledu a další opatření.
Jsme rádi, že při mapování havarijní situace se prokázalo, že
technologie i technické řešení stanice jsou naprosto v pořádku
a běžely přesně tak, jak měly. Což dokazuje také rok zkušebního
provozu, který byl naprosto bez závad.
Selhalo bohužel varrovné zařízení, a to vlivem povětrnostních
podmínek. Přírodní živly nám opět ukázaly jakou mají moc.
V pátek 29.6.2007 proběhla kolaudace stavby I, II a III, kterými jsou
ČOV Novosedly, kanalizace Novosedly a kanaliazace Nový Přerov.
Všechna tři díla byla úspěšně uvedena do trvalého provozu.
Odkanalizováním obce jsme se opět dostali o krok dál v oblasti
občanské vybavenosti, na poli ochrany životního prostředí i zvýšení
atraktivity naší vesnice.
Děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při odstávce
veřejné kanalizace.

J. Vašíčková - odbor. referent

Začínají letos již 30. června. Přejeme všem dětem slunečné
počasí,
prožití
zajímavých dobrodružství, spoustu
neopakovatelných zážitků, a hlavně krásné dva měsíce
příjemně stráveného volna bez úrazů !!!

zastupitelstvo obce

VZP Břeclav připravila pro své pojištěnce do věku 15 let
letní plavání s VZP.
- zahájení prázdnin s VZP dne 1.7.2007
- plaveme do II. poloviny prázdnin dne 29.7.2007
- ukončení prázdnin dne 2.9.2007
Akce se konají na Letním koupališti v Břeclavi v době
hodin veřejného plavání.
Vstup zdarma po předložení průkazu pojištěnce VZP ČR !

DOVOLENÁ
V týdnu od 16.7 do 20.7.2007 bude omezen provoz
Obecního úřadu v Novém Přerově. Přesný rozvrh hodin pro
veřejnost bude vyvěšen na dveřích budovy. Vyřiďte si
prosím úřední záležitosti s předstihem. Děkujeme.
J. Vašíčková - sam.odbor. referent

M. Popelářová - starostka obe

SYSTÉM ODVOZU SPLAŠKŮ Z ŽUMP
Jak jsme Vás v přecházejícím zpravodaji informovali, vybírá naše obec
od ledna letošního roku stočné, jehož výše byla stanovena na 25,-Kč
za m3. Aby byl zachován princip rovnosti všech občanů, je třeba
zabezpečit úhradu stočného od všech obyvatel, ne jenom od majitelů
nemovitostí, které jsou k veřejné kanalizaci připojeny.
Proto byl stanoven následující postup:
Občan před zamýšleným vývozem fekálií z žumpy ( jímky) se dostaví
do kancelářě OÚ a uhradí poplatek stočného za vývoz splašků podle
velikosti fekálu = počtu m3. ( 8 m3 nebo 10 m3 ). Obdrží doklad
o úhradě stočného, na jehož základě pan Rudolf Hrůza provede odvoz
splašků do čističky. Pan Hrůza je o tomto postupu informován a bez
předložení dokladu není oprávněn splašky vyvážet.
Ten, kdo by vypouštěl splašky čerpadlem do volné půdy se
dopouští přestupku, za který mu ve správním řízení může vodoprávní
orgán uložit finanční postih v řádech desítek tisíců korun.
Zákon v tomto případě definuje dva pojmy - septik a žumpa.
Septikem se rozumí jímka s několika komorami a přepadem ( tzv.
trativod ), jehož užívání je dnes již zakázáno a postihováno pokutou
až 50 tisíc Kč. Žumpou se rozumí nepropustná nádrž na odpadní
vody. Postupem času dojde rovněž na prověřování napropustnosti
a technického stavu
žump, zejména zda odpovídají novému
„vodnímu“ a „stavebnímu“ zákonu. Vyhněte se postihům! Stačí
vybudovat si přípojku k veřejné kanalizaci.

M.Tomeček- předs.komise ŽP

Z obecní kroniky
Pokračování z roku 1974
ČČK: - činnost skupiny byla zaměřena na poskytování
první pomoci. Dobrovolné zdravotní sestry
Kuchtová, Poláková a Časárová jsou vybaveny
pravidelně doplňovanými zdravotnickými
brašnami. V průběhu roku proběhla akce
přeočkování proti tetanu, kterou prováděli
obvodní lékař Vyhnalík se zdravotní sestrou.
Svaz žen: byl založen v únoru a předsedkyní se stala s.
Madarászová. Organizace si vzala pod patronát utvořenou
hudební skupinu a společně pořádali taneční zábavy pro
mládež.
Požární ochrana: činnost PO byla sice lepší, než
v předcházejícím roce, ale stále ještě málo aktivní,
neodpovídající pravému poslání této organizace. Předsedou
zvolen: ( údaj v kronice chybí)
SSM: založeno v březnu, do čela výboru zvolena s.
Marta Fanová. Mládež však nevytvořila dobrý kolektiv
a organizace brzy přestala pracovat.
Svazarm: pracoval především s mládeží a vyvíjel aktivní
činnost.
PPS a PS-VB: jednotka PPS získala titul Vzorná jednotka
a spolu s PS-VB, kteří soutěží o titul, se aktivně podíleli
na budování obce. Jejich činnost byla příkladná.
KSČ: organizace se pravidelně scházela na výborových
a členských schůzích. Na schůzích řešili jednak své
stranické záležitosti, jednak společně s MNV úkoly
volebního programu. Všichni členové se zúčastňovali
společně s poslanci MNV základního ideově politického
školení. Jako instruktoři působili s. Křivánek z Novosedel
a s. Ondruch - poslanec ONV.

Životní úroveň, zlepšování prostředí,
brigádnická činnost
Pro zabezpečení akce „Z“ bylo od občanů získáno 6.998
brigádnických hodin. Volebním programem byly pro rok
1974 stanoveny tyto úkoly:
- výstavba prodejny Jednoty a její dokončení v hodnotě díla
400 tisíc Kčs
- dále mělo být započato se stavbou
požární nádrže v hodnotě 350 tis. Kčs
- vybudováno 600 m chodníků v hodnotě
129 tis. Kčs
- zahájení výstavby nové mateřské školy
v hodnotě 200 tisíc Kčs pro letošní rok..
K 30.11.1974 bylo na prodejně Jednoty
vytvořeno dílo v hodnotě 418 tis. Kčs a na stavbě se dále
pokračovalo. Dokončení stavby bylo vzhledem ke zpoždění
posunuto na rok 1975 k 31.3. Schodek v plnění závazku byl
snížen na minimum.
Požární nádrž vzhledem k úkolům na akci Jednota nebyla
zařazena do výstavby a byla odložena na rok 1975 - po
dokončení Jednoty.

Chodníky v délce 500 m byly materiálně zabezpečeny
a k jejich dokončení zbývá asi 50 m na hlavní ulici,
přičemž hodnota díla byla splněna.
Mimo rámec akcí „Z“ byla provedena oprava požární
zbrojnice s vytvořením hodnoty díla asi 15 tisíc Kčs
s nákladem 1.500,-Kčs.
Byla zahájena výstavba mateřské školy v hodnotě díla
1.456 tis. Kčs.
Na splnění závazku obce v brigádnické činnosti na akci
„Z“ a zvelebení obce se až na několik výjimek podílejí
všichni občané, někteří méně, jiní s větší zodpovědností
a obětavostí. Podíl občanů na brigádnické činnosti byl
zveřejňován v Přerováku.

Průběh prací na stavbě Jednoty
Ani zimní měsíce nezastavily práce na stavbě. Provádělo
se betonování podlah, navážky. Kus práce se udělalo při
jarních směnách, kterých se zúčastnil velký počet občanů přičemž se pracovalo také na budování chodníků a úpravě
cest. Dne 2.4. se započalo s montováním panelů. Od 6.4.
prováděli tesaři bednění na betonový věnec, který
byl 20.4. brigádně
vybetonován.
Dne 6.6. byly
pokládány stropní
panely a hned
v dalších dnech
dokončen
betonový věnec.
V červenci byla
prováděna izolace
střechy, betonování střechy a připravován podklad pro
schodiště. V měs. srpnu byly prováděny klempířské práce
na střeše. Prováděly se další zednické práce - vyzdívání
kotelny, omítky. V listopadu byly práce zaměřeny na
vybudování septiku. Práce byla velmi obtížná, několik dnů
byla soustavně odčerpávána voda, aby mohlo být
provedeno vybetonování. K 30.11. hodnota díla Jednota
činila 418 tisíc korun.

Osobní změny
Narodili se: Vladislav Křivánek, Pavel Elagin, Rudolf
Hrůza, Gabriela Kasášová, Jiří Galbavý, Iva Havrlantová.
Svatby: Filipová Miluše - Zábrodský Karel, Skaláková
Anna - Kasáš Petr, Šmatlavová Ludmila - Václavík Pavel,
Weigertová Alena - Dufek Milan, Panáková Marie Dusil, Dufková Zdena - Křek Karel, Křivánková Františka
- Manda, Fabouková Anna - Havrlant, Karbula Josef Tothová Viola.
Zemřeli: Saková Marie, Filip František, Filipová Žofie,
Juránková Markéta
Přistěhovali se. Tothová Viola ( Karbulová), Křek Karel
Odstěhovali se: Hrdlík Milan, Kucej Vladimír, Marko
Martin, Mandová Františka, Křek Karel, Kasášová Anna,
Kunov Jiří, Šaburová ( Červeňáková), Saková Alžběta,
Pluskalová Libuše (Supová ) Skaláková Anna (Supová),
Dvorský František.
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