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23. srpna 2007
 Zasedání se zúčastnili všichni členové zastupitelstva.
 Důležitým bodem programu bylo schválení výkupu
pozemků, které obec potřebuje k výstavbě polních cest
kolem vinných sklepů. Projekt realizuje Pozemkový úřad
a měl být financován z evropských fondů. V současné
době je již zpracována projektová dokumentace a zahájeno
stavební řízení.

Zastupitelstvo schválilo nabytí majetku formou
bezúplatného převodu. Jedná se o pozemky ležící pod
místními komunikacemi, které v současné době spravuje
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 Schváleno bylo rovněž odstranění oplocení biokoridorů ve viniční trati Lange Warte. Plot, který
původně chránil vysázené rostlinstvo ale zároveň bránil
volnému průchodu zvěře. Zastupitelstvo se usneslo, podat
návrh firmě Nové vinařství, aby provedla přemístění
oplocení pouze kolem vinic, a to do 31.12.2007.

Na základě žádostí vlastníků domů čp. 73 až 77 byla
projednávána změna úpravy veřejného prostranství, tj.
chodníků a zeleně na ulici od čp. 72 po čp. 77. Ze dvou
předložených variant Zastupitelstvo schválilo variantu č.2,
což znamená změnu oproti stávající úpravě. Chodník
vedoucí rovnoběžně s domy bude odstraněn a nahrazen
přístupovými chodníky ke vchodovým dveřím a garážím
u jednotlivých nemovitostí. Veškeré změny provedou
vlastníci nemovitostí na vlastní náklady.
 ZO neschválilo uzavření smlouvy o dlouhodobé
spolupráci s Nadací partnerství.
 Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2, které upravovalo nákup hasičského auta, výdaje na dětský den apod.
 Projednáván byl havarijní stav vodoinstalačních
rozvodů a ústředního vytápění v budově mateřské školy,
které jsou v provozu od uvedení budovy do užívání, tedy
téměř 35 let. Obec nechala zpracovat položkový rozpočet
nákladů na jejich opravu. Rekonstrukce sociálního zařízení
by stála 222 tisíc korun a rekonstrukce ústředního vytápění
dalších 450 tis. Kč. Zastupitelstvo se usneslo požádat
o dotaci z havarijního fondu Jihomoravského kraje.
 Zastupitelstvo schválilo zápis do kroniky obce za rok
2005 s výhradami.

Ročník: 35

Číslo: 3/2007

Z žádostí občanů:
a) Ing. Bohdan Křeček – žádost o poskytnutí půjčky
z bytového fondu na opravu fasády domu a na výměnu
oken a dveří. Poskytnutí obou půjček ZO schválilo.
b) Dana Radová a Miroslav Táborský, čp. 94 – žádost o
odprodej pozemku parc.č. 694/6 k výstavbě rodinného
domu.
Další žádosti
c) ZO schválilo – žádost o bezúplatný převod pozemku
parc.č. 1777 z majetku ČR do vlastnictví obce. Jedná se o
část zahrady mateřské školy. Pozemek nyní spravuje
pozemkový fond.
d) ZO schválilo – žádost o bezúplatný převod pozemku
parc.č. 1795, který je ve správě Úřadu pro zastupování
státu. Pozemek o výměře 913 m2 leží pod budovou MŠ.
Různé
 Moravské naftové doly nabídly obci k odprodeji
sondu NP 3 ( pod viniční tratí Lange Warte) pro využití
k lázeňským účelům. Voda ve vrtu o teplotě 51 °C má
dobrou mineralizaci, srovnatelnou s lázněmi v Hodoníně.
Zastupitelstvo se bude touto otázkou znovu zabývat na
příštím zasedání, po získání většího množství informací.
_______________________________________________

Elektřina v lokalitě vinných sklepů
v srpnu letošního roku byla projednána se zástupci
společnosti E.ON Energie možnost připojení lokality sklepů
pod Přerovským vrchem k vedení nízkého napětí. Firma
E.ON se k možnosti připojení sklepů vyjádřila vstřícně za
předpokladu, že bude v této oblasti dostatečný počet
odběratelů. Většina vlastníků sklepů byla s tímto záměrem
seznámena na schůzce v sále KD Nový Přerov dne
7.9.2007. Jejich žádosti byly na E.ON zaslány ve dvou
vlnách. Na základě toho zahájila firma E.ON zpracování
projektového záměru. Proto je nutné, aby další zájemci o
připojení poslali své žádosti co nejdříve. Podrobné
informace Vám podá pan Petr Hryčovský. Tiskopis žádosti
o připojení je možno stáhnout na internetových stránkách
www.eon.cz nebo vyzvednout v kanceláři OÚ Nový
Přerov a zaslat na adresu:
E.ON Energie, a.s.
Call centrum
Poštovní přihrádka 54,
Lidická 36
656 54 BRNO
Místní spolek vinařů

KONEC DRNHOLECKÉ SKLÁDKY
Projektem stanovená doba využívání skládky odpadu
v Drnholci vypršela již před několika lety. Protože však
nedošlo k naplnění skládkovací kapacity byl termín jejího
uzavření několikrát odložen. Nyní se tak již nestane,
činnost skládky byla k 30.9.2007 definitivně ukončena.
V našich obcích se na způsobu shromažďování, třídění
a likvidaci domovního odpadu nic nemění. Vozidla STKO
pro odpad přijedou a odvezou na skládku firmy A.S.A do
Žabčic. Občan i obec zaplatí stejnou cenu jako dosud.
Jiná
situace
nastává
u
inertních
odpadů
( tzv. stavební suť ) které zahrnují zejména beton, cihly,
dlaždice, krytinu a zeminu, vše bez příměsí. Ty již nelze od
1.10.2007 vozit do Drnholce. Na základě dohody uzavřené
s firmou Zepiko je možné tento materiál ukládat do skládku
Zepika Novosedly za smluvní cenu 80,- Kč/tunu bez DPH,
a za 95,20 Kč/tunu včetně DPH. Vjezd do areálu bývalé
pískovny je ze státní silnice ve směru Drnholec - Mikulov
poblíž křižovatky na obce Novosedly, Drnholec, Brod nad
Dyjí. Provozní doba je Po – Pá do 7:30 do 15.00 hodin.
V sobotu od 8.00 do 13.00 hodin. Telefonické spojení
na zástupce firmy Zepiko p. Lišku je 606 721 503.
V případě potřeby uložení velkého množství
objemného odpadu ( např. z pozůstalosti ), je nutné aby
občan ( původce odpadu ) požádal obecní úřad
o vystavení průvodky odpadu k jeho uložení na skládku
v Žabčicích. Firma A.S.A striktně odmítá převzetí odpadu
bez průvodky.
V zásadě platí, že odpad vezený na skládku do Žabčic
bez průvodky znamená vyšší cenu za uložení odpadu
neboť pro obce, které jsou členy společnosti STKO jsou
smluvně dohodnuty ceny nižší.

V současné době provádí Katastrální úřad pro JMK Odbor
obnovy katastrálního operátu Brno závěrečné práce na
digitálním zaměření všech hranic pozemků v intravilánu
(uvnitř) obce, které by mělo být dokončeno do 30.10.2007.
Na zjišťování hranic pozemků se podíleli a stále podílí
členové komise:
- Petr Junk + kolektiv KÚ Brno, Odbor obnovy kat. operátu
- Petr Hryčovský, místostarosta obce Nový Přerov
- Pavel Václavík, Markéta Zábrodská - šetřiči
- Marie Sikorová, Stavební úřad v Drnholci
- Martin Suchánek, Odbor ŽP Mě.Ú Mikulov
- Roman Motičák, KÚ pracoviště Mikulov
Zjištěné podklady slouží ke zpracování
digitální mapy, která bude v závěru roku předána na
pracoviště Katastrálního úřadu do Mikulova, kde provedou
zakreslení digitálně zjištěných hranic a výměr do mapových
listů. Dočkáme se tak přesného zaměření všech pozemků i
jejich identifikace.
V prvním čtvrtletí příštího roku pak proběhne námitkové
řízení, o kterém budou všichni občané informováni oznámením
na úřední desce. Mapové podklady budou vyloženy po dobu 10
pracovních dní na obecním úřadě k nahlédnutí, případně
vznesení námitek. Do 15 dnů po ukončení námitkového řízení
pak Katastrální úřad vyhlásí
platnost obnoveného operátu.
M.Popelářová - starostka obce

slouží k ukládání těch odpadů, které nelze uložit do popelnic,
ani vytřídit do kontejnerů umístěných za prodejnou Jednoty.
NA SBĚRNÉ MÍSTO PATŘÍ: papír a textil svázaný v balících,
dále železo, stavební suť a objemný odpad ( nábytek, koberce)
PATŘÍ SEM NEBEZPEČNÉ ODPADY: barvy a rozpouštědla,
zářivky, motorové a mazací oleje, pneumatiky, autobaterie.
V systému zpětného odběru firmou Elektrowin zde můžete uložit
TAKÉ elektrické a elektronické zařízení jako ledničky, televizory,
počítače apod.
POZOR ! Nepatří sem polystyren, nadměrné plastové věci jako
přepravky na zeleninu, zahradní hadice, plastové nádoby apod.,
které lze rozbít na menší kusy a uložit do kontejneru na plasty.
Obsluha sběrného místa je oprávněna odmítnout převzetí
odpadu, který je možno vytřídit, či jinak zužitkovat ( dřevo,
biologický odpad )
Provozní doba: každou sobotu od 9:00 do 10.30 !

Tuto otázku si klademe každého čtvrt roku, kdy STKO vyúčtuje
naší obci náklady za svoz domovního odpadu. Při pohledu na
četnost vývozů popelnic z jednotlivých domácností jen
nevěřícně kroutíme hlavami.
Jak je možné, že z domu, kde žijí dva lidé se za tři měsíce
odveze 10, 12, až 19 popelnic !!!! Když čtyřčlenná rodina
vyváží v průměru čtvrtletně 12 popelnic a celkový průměr na
jednoho občana za čtvrtletí činí 3 popelnice !!!
Zkuste se sami zamyslet, zda odpadem který vy osobně
vyprodukujete za jeden měsíc naplníte více než jednu popelnici?
Pokud vaše odpověď zní ANO, pak je někde chyba. Vždyť pokud
z odpadů oddělíte ty, které v naší obci třídíme, tj. papír, textil,
plasty, kartony, sklo a
kov, nezbude vám takřka NIC,
co byste do popelnice uložili. Popel z tuhých paliv nemá 99 %
občanů a biologický odpad lze kompostovat nebo usušit
a spálit na zahradě.
Další velkou chybou je, že jsou přistavovány k odvozu
poloprázdné popelnice, neboť největší podíl na ceně odvozu
(16,30) má právě manipulace s nádobou. Cena za odvoz 1 kg
odpadu je pouhých 0,90 Kč. Z celé 30-ti tisícové faktury tak
platíme za manipulaci s popelnicemi 14.311,- korun, za přejezdy
svozových vozidel 6.012,- , za odpad 5.535,- a zákonný poplatek
činí 4.428,-korun. Tato čísla mluví za vše.
Dokud nezačneme opravdu všichni a opravdu správně
VYUŽÍVAT
SYSTÉM
ODSTRAŇOVÁNÍ
ODPADŮ,
který je v naší obci zaveden, budeme za jejich likvidaci platit stále
více a více. Přitom bychom tyto peníze mohli využít na užitečnější
věci, opravu chodníků, výměnu vodovodních baterií v mateřské
škole, opravu pískoviště a mnoho dalších. Věřím, že v Novém
Přerově žijí rozumní a mloudří lidé, a v příštím čásle Přerováku
již budu moci napsat, že nastal obrat k lepšímu.

P. Hryčovský - místostarosta

M. Popelářová - starostka obce

A jaký osud čeká Drnholeckou
skládku?
Její
povrch
bude
rekultivován, zaizolován, zakryt
zeminou,
oset
travou
a
osázen nižšími dřevinami.
Tím to však nekončí. STKO
Mikulov, jejímž společníkem je i naše obec má zákonnou
povinnost po dobu dalších 30. let věnovat skládce
následnou péči.
M. Popelářová – starostka obce

SBĚRNÉ MÍSTO V NOVÉM PŘEROVĚ

Společenská kronika
Ve třetím čtvrtletí letošního roku oslavili svá
významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Šmatlava Rudolf
Šebesta Vlastimil
Hlavinková Olga
Radvan František
Eliáš Rudolf
Homolka František
Všem oslavencům

50 let
50 let
60 let
60 let
70 let
92 let
ze srdce gratulujeme.

NARODILO SE

NÁM

V červenci se rodičům Veronice
a Davidu Hozovým narodil syn

David H o z a.
Rodičům i děťátku přejeme hodně radosti do života.

Naposledy jsme se rozloučili s našimi
dlouholetými spoluobčany :
p. Alžbětou Madarászovou,
a p. Milanem Vojkůvkou

Seznamte se se studií k destinačnímu řízení Mikulovska
V rámci již uskutečněného projektu „Dovolená na jižní
Moravě“ byla ve spolupráci s odborníky z Masarykovy
univerzity v Brně vytvořena
„STUDIE - Návrh
destinačního řízení turistické oblasti Pálava a Lednickovaltický areál - případová studie Mikulovsko“ .
(destinace = oblast, místo, cíl návštěvy)
Studie objasňuje důvody založení profesní organizace pro
řízení turistické destinace Mikulovsko, dále činnost
destinační společnosti, náklady na její provoz a aktivity.
Studie je zpřístupněna od 3.10.2007 na elektronických
úředních deskách Města Mikulova a DSO Mikulovsko
( www.mikulov.cz a www.mikulovskoregion.cz )
V další návaznosti na již zmíněnou „Studii“ bude
v průběhu listopadu 2007 zorganizováno setkání
podnikatelů z Mikulovska, kde budou projednány
možnosti jejich zapojení do nově vznikající destinační
společnosti a její činnosti. Účastníci setkání budou také
seznámeni s již proběhlým i aktuálně chystaným děním
podporujícím rozvoj cestovního ruchu na Mikulovsku
( veletrhy, realizované a probíhající projekty…) Plánuje se
také prezentace možností čerpání dotací na rozvoj
cestovního ruchu pro podnikatelskou sféru z fondů
Evropské unie v letech 2007 - 2013.
za ORR Mikulov - Ing. K. Korandová
za DSO Mikulovkso - M. Effenbergerová

Domov svaté Agáty Břeclav
- pomoc matkám s dětmi

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Městský úřad v Mikulově rozeslal před časem dotazníky o
požadavcích na síť sociálních služeb v Mikulovském
regionu. Nyní máme k dispozici vyhodnocení ankety. Ze tří
tisícovek rozeslaných dotazníků se jich vrátilo vyplněných
pouze 111. Oblast sociálních služeb tedy zřejmě není pro
občany Mikulovska palčivým problémem. Přesto z
uvedených odpovědí vyplynulo, že občané ve svém okolí
postrádají nejvíce Domov pro seniory ( 22%), dále osobní
asistenci ( 8%) a zařízení pro krizovou pomoc ( 6%).
Z naší obce odevzdalo dotazník 5 občanů, kteří by
uvítali Centrum denních služeb, Domov pro seniory,
Zařízení pro krizovou pomoc, Denní centrum pro děti a
mládež, osobní asistenci a návštěvu lékaře přímo v bydlišti.
Na zasedání zastupitelstva byla tato problematika
rovněž projednávána a starostka obce oslovila obvodní
lékařku MUDr.Janoškovou se žádostí, zda by obnovila
ordinační hodiny v Novém Přerově. Bohužel z důvodu
časové vytíženosti, nám v této věci nemůže vyhovět.. Bude
však nadále, stejně jako je tomu dosud, vycházet seniorům
maximálně vstříc při vydávání receptů, měření tlaku,
odběrech krve i osobních návštěvách.
A. Dufková - před. sociální komise

Domov, který
provozuje Břeclavská charita
poskytuje individuální, důstojnou a nepřetržitou pomoc ženám s
dětmi, které se ocitly v tíživé rodinné situaci. Jedná se
především o bydlení, jako útočiště před domácím násilím.
Projekt řeší pomoc v nouzi, pomoc při vyřizování dávek,
zprostředkování zdravotní a právní pomoci, hledání zaměstnání, bytu apod. V domově je k dispozici 13 bytů včetně
jednoho krizového. Maximální délka pobytu je jeden rok.
Maminkám jsou k dispozici pokoje se soc. zařízením,
kuchyňskou linkou a ledničkou. V jednom pokoji může být
umístěna maminka se třemi dětmi. V roce bylo poskytnuto
ubytování 98 klientům, z toho bylo 39 matek a 59 dětí
Podmínky pro přijetí
.
Matky s dětmi do 18 let, ženy ve vysokém stupni těhotenství,
ženy v ohrožení života, týrané, vystavené psychickému
i fyzickému násilí. Ženy v rozvodovém řízení, svobodné matky,
ženy se zdravotně postiženým dítětem, matky s dětmi z romské
populace nacházející se v sociální nebo bytové krizi.
Důvody nepřijetí
.
Nelze ubytovat klientku závislou na drogách a alkoholu, ženu s
vážnými psychickými problémy, ženu bez dětí nebo ženu, která
odmítá dodržovat závazné předpisy stanovené Domovním,
organizačním
a
provozním
řádem
zařízení.
Poskytované služby
.
Okamžitá a nepřetržitá materiální pomoc zahrnující ubytování,
poskytnutí základních potravin a ošacení. Dále pomoc
poradenská - analýza krizové situace, návrh možností nápravy
dle představ klientky. Spolupráce s úřady práce, obecními
a městskými orgány, především s odděleními sociálně právní
ochrany dětí. Pomoc při vyřizování žádostí na úřadech,
přihlašování dětí do školy a celkové orientaci v cizím prostředí
čerpáno z výroční zprávy Oblastní charity Břeclav za rok 2006

Z činnosti naší jednotky
Sboru dobrovolných hasičů
V posledních dvou letech se činnost našich dobrovolných
hasičů značně zaktivizovala. Pomáhali při záplavách v roce
2006, kdy 10 členů odsloužilo celkem 335 hodin. Podíleli se
rovněž na odstraňování následků povodní, např. likvidaci
náplavového dřeva, odčerpávání vody apod. Bohužel
technika, kterou má naše jednotka k dispozici není pro tyto
účely ideální. Čerpadlo se ucpalo a na jeho opravě pánové
Maleček, Kerel st. a Navrátil strávili mnoho hodin svého
volného času. Dále plnili úkoly vyplývající z potřeb obce při
správě a údržbě majetku. V loňském roce dokončili stavební
úpravy ve své klubovně, provedli generální úklid garáží
a průběžně prováděli údržbu požárního vozidla. Hlavním
úkolem bylo zprovoznění požárního vozidla, které mělo
poruchu brzdového systému. Přes veškerou snahu členů
SDH p. Malečka a Kerela st. se nepodařilo závadu úplně
odstranit a vyvstala nutnost tuto situaci řešit.
To se díky iniciativnímu přístupu p. starostky a celého
zastupitelstva podařilo až v roce 2007, kdy naše obec
odkoupila od obce Pasohlávky požární vozidlo AVIA, které
plně odpovídá potřebám naší jednotky. Finance byly získány
prodejem vozidla IFA do kovošrotu. Svým podílem přispěli
také členové SDH, kteří si ze svých prostředků kupují rovněž
některé části výstroje.
Dnes čítá
naše
jednotka
SDH
16
členů,
jejichž
novým
starostou
a zároveň
jednatelem
byl zvolen
p. Zdeněk
Jonáš. Do
zásahové
jednotky
jsou
zařazeni
V.Kerel st.
(velitel), M. Maleček, (řidič, strojník) dále P. Jánoš, F. Kis,
L. Hoza, J. Krupka, V.Kerel ml., M.Navrátil, K.Orlik.
Ostatními členy SDH jsou A.Černík, J.Zábrodský,
J.Madarász, Z.Bahenský, J.Divácký a B.Navrátilová
(pokladník).
Akceschopnost jednotky byla ověřena při hašení hořícího
rákosí na pozemku za bývalým starým kravínem. Další
užitečnou akcí byl sběr starého železa po obci, který plánují
členové SDH zopakovat ještě na podzim. V neposlední řadě
se naši hasiči, k velké radosti dětí, kromě finančního
příspěvku, aktivně podílejí na programu dětského dne.
Nezapomínají ale ani na odborné vzdělávání. V září p.Kerel
st. absolvoval školení velitelů a v říjnu p. Maleček, Orlik
a L.Hoza školení strojníků.
Je potěšující, že činnost jednotky SDH se výrazně
zlepšila a věřím, že její členové budou i nadále pokračovat ve
svém aktivním přístupu.
Z. Jonáš - starosta jednotky
Dovětek:
Ráda bych touto cestou našim hasičům poděkovala, neboť práci
v jednotce
jednotce obětují spoustu hodin svého volného času,
času, bez nároku
na odměnu. A jsou to právě oni, kdo se podílejí v krizových
situacích na ochraně našich životů a majetku.
Sbor dobrovolných hasičů v Novém Přerově má dlouholetou tradici,
a jsem přesvědčena,
přesvědčena, že ve spolupráci s obcí se podaří ji úspěšně
rozvíjet a upevnit.
M. Popelářová - starostka obce

Občanským průkazům bez strojově čitelných údajů končí
platnost podle doby vydání dokladu, a to v následujících
termínech :
Vydané do:
Konec platnosti:
31.12.1994
byl 31.12.2005
31.12.1996
byl 31.12.2006
31.12.1998
nejpozději 31.12.2007
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy
s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjimkou občanů
narozených před 1.1.1936.
Výměna občanských průkazů je bezplatná.
______________________________________________
Přerušení dodávky elektrické energie
E.ON Česká republika, s.r.o. oznamuje, že
z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy, bude v Novém Přerově
přerušena dodávka elektrické energie dne:
19.10.2007 od 07:30 do 14:30 hodin.

Upozornění vlastníkům či uživatelům
nemovitostí ( pozemků )
E.ON Česká republika, s.r.o., na základě § 25 odst. 4 h)
zákona č. 458 / 2000 Sb., žádá vlastníky, či uživatele
nemovitostí ( pozemků ) o odstranění nebo ořez dřevin
ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického
distribučního zařízení.
U vedení nízkého napětí je předepsaná bezpečná vzdálenost
od vedení 1m.
U vedení vysokého napětí je předepsaná bezpečná
vzdálenost od vedení 2m.
U vedení velmi vysokého napětí je předepsaná bezpečná
vzdálenost od vedení 3m.
V lesních porostech jsou vlastníci, či uživatelé dotčených
nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti
E.ON Č.r.,s.r.o., udržování volného pruhu pozemků
o šířce 4m. po jedné straně základů podpěrných bodů
nadzemního vedení.
Odstranění a ořez dřevin, prosíme, proveďte v termínu
do 15. listopadu tohoto roku.
Poznámka: Pro kácení dřevin je nutno si zajistit písemné
povolení orgánu ochrany přírody (obec a pod.)
__________________________________________________________

ČESKÁ

POŠTA

žádá občany - vlastníky nemovitostí - aby v zájmu zkvalitnění
doručování poštovních zásilek označili své domy čísly popisnými,
jak jim ukládá zákon č. 128/2000 Sb. o obcích.
Dle § 32 odst. 1) je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad
označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je
v řádném stavu.
J. Vašíčková - referentka OÚ

N E ZA M Ě ST N A N O ST
V této rubrice Vám přinášíme aktuální informace o stavu nezaměstnanosti V Mikulovské oblasti. S potěšením můžeme konstatovat, že
dle údajů k 1.9.2007 počet nezaměstnaných v naší obci poklesl natolik,
že Nový Přerov obsadil v pomyslné příčce obcí Mikulovského regionu
„pouze“ třetí místo. Před námi se umístily Horní Věstonice s mírou
nezaměstnanosti 15,98% a obec Jevišovka s 12,61%.
V měsíci srpnu bylo v Novém Přerově 140 aktivních obyvatel
( v produktivním věku), z toho 17 nezaměstnaných, což znamená
12,14% míru nezaměstnanosti.
V NOVÉM PŘEROVĚ:
Aktivní
muži

Nezam.
muži

Míra %
muži

Aktivní
ženy

Nezam.
ženy

Míra %
ženy

81

11

13,58

59

6

10,17

VZP Břeclav připravila pro své pojištěnce do věku 15 let
plavání na krytém bazénu Břeclav zdarma. Akce se koná
v době hodin veřejného plavání ( naleznete na
www.delfin.made.cz) od 25.10.2007 do 28.10.2007.
Vstup zdarma po předložení průkazu pojištěnce VZP ČR
VÁNOČNÍ PLAVÁNÍ S VZP
Od 22.12.2007 do 02.01.2008 se koná plavání pro
pojištěnce VZP do 15.let na krytém bazénu Břeclav.
Akce se koná v době hodin veřejného plavání.
Vstup zdarma po předložení průkazu pojištěnce VZP ČR.
_______________________________________________

V regionu Mikulovsko bylo k 1.9.2007 uchazečům k dispozici celkem
157 volných míst, což znamená že na 1 volné místo připadá 6,77
nezaměstnaných.
M. Popelářová - starostka obce

hledá nové zaměstnance pro
rozšíření výroby provozu Novosedly
na následujcíí pozice:
- operátor CNC stroje
- svářeč
- páječ / ka
Kontakt: tel. 724 533 084
-------------------------------------------------------------------------------

OTIS Břeclav hledá

J. Vašíčková - referentka OÚ

strojní zámečníky, svářeče, frézaře, operátory CNC
strojů, elektromechaniky.
Kontakt: 739 669 765, 739 654 960
------------------------------------------------------------------------------

ORDINAČNÍ HODINY
Mudr.JANOŠKOVÁ
NOVOSEDLY
PERNÁ
MIKULOV
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

10:00 - 14:00
8:00 - 10:00
8:00 - 12:00

Správa a údržba silnic JMK oznamuje, že v období od
1.11.2007 do 31.3.2008 bude z důvodu zajištění bezpečnosti
provozu na silnicích I., II., III. třídy, a z pěstebních důvodů,
prováděn na území naší obce ořez silniční vegetace a kácení
náletových dřevin a výmladků.
-------------------------------------------------------------------------------------------

7:00 - 9:00
13:00 - 15:00
8:00 - 10:00

12:00 - 14:00
7:00 - 9:00

Zdravotní sestra je přítomna v orfinaci v Novosdlech denně
od 7:00 hodin, kromě čtvrtku ( odběry krve, převazy, injekce)
Telefon: 519521323

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

OZNÁMENÍ O OŘEZU A KÁCENÍ DŘEVIN MIMO LES

JEVIŠOVKA

11:00 - 13:30

10:00 - 14:00

NOVOSEDLY

Občan, který pobírá starobní důchod, může uzavírat pracovní poměr, či
dohodu o pracovní činnosti pouze na dobu určitou, max. mna jeden rok.
Důchodce má
za povinnost oznámit České správě sociálního
zabezpečení vstup do zaměstnání, popř. změnu pracovního poměru,
která by měla vliv na výplatu starosbního důchodu. Přiznání předčasného
starobního důchodu neznamená, že si nelze přivydělat. Příjem z
výdělečné činnosti vykonávané souběžně s pobíráním předčasného
důchodu však nesmí přesáhnout částku 48.334,-Kč ročně. Podrobné
informace Vám sdělí na každé správě sociálního zabezpečení, např.
Břeclav, ul. Husova 1, telefon. 519310111.

ORDINAČNÍ HODINY
Mudr.PEKAŘ
PERNÁ
DOL.DUNAJ.

7:00 - 10:30
12:30 - 14:00

9:30 - 1:30
Telefon: 519521044

KINO DRNHOLEC UVÁDÍ
JEVIŠOVKA

12:00 - 15:00
7:30 - 12:00

10:00 - 12:00

8:00 - 9:30
7:30 - 12:00
7:00 - 9:00

Nadace Moravské vinařské stezky letos realizovala projekt
s názvem Sklepní uličky Jižní Moravy. Jeho výstupem je
publikace „Průvodce po sklepních uličkách Jižní Moravy“,
ve které je prezentován také Nový Přerov. Dalším produktem
je panel v podobě vinařského lisu, který je zabudován na
veřejném prostranství naproti OÚ. Jeho hodnota je 35 tisíc
korun, a 10 obcí (včetně naší) jej v rámci projektu obdrželo
zdarma.
M. Popelářová - starostka obce

19.10. v 19 hod. - animovaná komedie
SIMPSNOVI VE FILMU
31.10. v 18 hod. - rod. akční komedie

DIVOKÉ VLNY
9.11. v 19 hod. - horor HOSTEL
14.11. v 18 hod. - rodinný anim. film
RATATOU (český daging)

Z obecní kroniky
Pokračování z roku 1974
Počet obyvatel: - k 31.12.1974 činil 410, z toho 76
důchodců , tj. 18,54 %, z čehož je 7 invalidních.
Služby: doprava, doručování poštovních zásilek a telefon
zůstaly během roku beze změny.
Zdravotnictví - rovněž v poskytování lékařské péče nebyly
zaznamenány změny. Obvodní, dětský a zubní lékař
jsou v Drnholci, pohotovostní služba v Pohořelicích.
V průběhu roku bylo provedeno přeočkování obyvatel proti
tetanu.
Pitná voda - několikaletý problém vody trval i v tomto
roce. Zvýšila se hladina vody ve studni, ze které je vyveden
vodovod statku, rozvedený po části obce. Do studny byl
sveden potůček - z drenáží pod kopcem. Situace se snad
zlepší až v následující pětiletce. V prosinci začal Geotest
Brno provádět hloubkový vrt u studánky, kde narazili na
bohatou zásobárnu spodní pitné vody. Touto vodou má být
v příštích letech zásobován vodovod obce.
Zásobování - prodejna Pohostinství je soustavně
dostatečně zásobována všemi druhy nápojů, v největší míře
pivem a limonádami.. Prodejna Jednoty již jen s potížemi
stačí vycházet vstříc kupní síle obyvatel obce. Sklady jsou
nehygienické, malé, rovněž obsluha u pultu je pro dnešní
dobu nedostačující. Zásobování potravinami i ovocem bylo
dostatečné. Pojízdná prodejna masa přijížděla dvakrát
týdně, masa byl dostatek, výběr bohatý. Výhodné bylo
i dojíždění pojízdné prodejny s textilním zbožím.
Počasí - Celkově bylo počasí velmi proměnlivé, vymykalo se
všem pranostikám. Střídala se období sucha - když vegetace
potřebovala nejvíce vláhy, s prudkými dešti a krupobitím.
Dne 22. května se po 14 hodině strhla silná vichřice, která
poškodila několik střech, vyvracela stromy (i před školou).
Rok byl suchý a chladnější než jindy.
Různé - v únoru se na rybník vrátily
labutě, ale hnízdo nezaložily, protože
rybník byl téměř vyschlý.
Pro častou poruchovost byla
vyřazena stará rozhlasová ústředna a zakoupena nová,
moderní, vybavená gramofonem, magnetofonem a dalším
příslušenstvím.
Pro účely PO a CO byla na budově školy instalována
siréna. Práce prováděl OSP Břeclav.
Rybník - prázdný, závislý jen na deštích a malém přítoku
vody z odvodňovacích polních drenáží. Voda z přítokového
potůčku byla svedena do studny, zásobující vodovod
statku.
Dne 18. dubna 1974 obdržel Místní národní výbor
v Novém Přerově od rady ONV v Břeclavi Plaketu za
zásluhy o rozvoj okresu Břeclav - u příležitosti 25. výročí
trvání a socialistického budování okresu Břeclav. Plaketu
rovněž obdrželi poslanci: Sýkorová Drahomíra, Filip Alois,
Kuchtová Milada, a Zajíc Jan.
Zapsala : Zajícová Vlasta

Z obecní kroniky - rok 1975
Rok 1975 byl rokem slavného výročí. Od samého začátku
roku se celá naše země připravovala radostně oslavit 30.
výročí osvobození naší vlasti slavnou Rudou armádou.
Pracující měst i vesnic bilancovali výsledky třicetiletého
úsilí při budování naší soc. republiky.
Ani ty nejmenší vesničky nezůstaly pozadu a všemi silami
se snažily o zkrášlení svých domů i veřejných budov
a prostranství, aby důstojně přivítaly tak slavné výročí..
V naší obci také nezůstali občané bez iniciativy a se
zvýšeným úsilím plnili úkoly volebního programu. 30.
výročí přivítali slavnostním otevřením nové samoobsluhy,
vybudované v akci „Z“ a nesoucí hrdý název
„ Prodejna 30. výročí osvobození“.

Občané i obec jako celek uzavírali závazky na počest výročí,
MNV se zapojil do soutěže, ve které čestně obstál a mimo
finanční odměny za II. místo v kategorii malých obcí
obdržel i Čestné uznání III. stupně.
Zemědělství - od 1. ledna 1975 bylo provedeno spojení
státních statků Drnholec, Jevišovka, Novosedly, Nový
Přerov, Dolní Dunajovice a Brod nad Dyjí se státním
statkem v Mikulově. Společný název je Státní statek n.p.
Mikulov a jednotlivé závody mají svá čísla. Nový Přerov
a Novosedly se zaměřili na živočišnou výrobu, nesou
společný název Novosedly a tedy i čísla jsou společná pro
obě obce.
Rostlinná výroba - velká část výměry je oseta vojtěškou,
kterou zpracovává sušička, patřící do komplexu Pohořelice
spolu s granulovnou krmiv. Zbývající pozemky byly osety
běžnými plodinami, z nichž nejvyšší výnosy měly ozimé
obiloviny, především ječmen, až 80 q z hektaru na
některých honech.
z kroniky opsala Jana Vašíčková
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