Přerovák
Zpravodaj Obce Nový Přerov
Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
27. listopadu 2008

Zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.
 Důležitým bodem programu bylo projednání žádosti
o změnu územního plánu naší obce. Stávající ÚP byl
pořízen v r. 1995, neprošel žádnými změnami a jeho
platnost končí v r. 2015. Změna územního plánu je
administrativně i časově velmi náročný proces (trvá 1 – 1,5
roku), proto ZO rozhodlo promítnout do plánované změny
ÚPO rovněž veškeré zájmy obecní. Vedením obce bylo
vytipováno zhruba 15 nových stavebních míst, která by se
mohla do nového ÚPO zakomponovat. Rovněž občané, se
mohou v průběhu zahájení projednávání přihlásit se svými
požadavky. ( za úplatu podílu na pořizovacích nákladech )
 ZO schválilo přijetí dotace od Jihomoravského kraje
ve výši 3.080,- na odbornou přípravu dobrovolných hasičů,
dále přijetí dotace JMK ve výši 20.000,- na volby do
Krajských zastupitelstev, a smlouvu o přijetí nadačního
příspěvku od Nadace Partnerství ve výši 63.000,- na
výsadbu stromů do aleje národů.

ZO schválilo poskytnutí příspěvku pro rok 2009 na
provoz ZŠ Drnholec ve výši 109 984,- Kč a poskytnutí
příspěvku pro rok 2009 na provoz MŠ Nový Přerov ve výši
247 144,- Kč.
 ZO schválilo navýšení příspěvku na provoz ZŠ
Novosedly v r. 2008- z důvodu poklesu žáků z 63 na 50
došlo k úpravě limitu zaměstnanců a tím snížení státní
dotace na mzdy o 121 tisíc Kč a také navýšení rozpočtu ZŠ
Novosedly o částku 72 043,- za odstranění
havárie
odpadního potrubí školy. Podíl obce Nový Přerov činí
14.408,60 Kč.
 ZO projednávalo problematiku nakládání s vyřazenými
elektrozařízeními, která jsou dosud uskladněna na obecním
sběrném místě. Firma Elektrowin odebírá pouze
chladírenská
zařízení,
pračky,
myčky,
sporáky,
mikrovlnky, vysavače, vrtačky, el. sekačky, apod., ale
neodebírá televizory, monitory, zářivky apod. Prodejci
elektrospotřebičů mají povinnost při koupi nového
spotřebiče od občana odebrat ten starý. OÚ ověří podmínky
zpětného odběru u různých poskytovatelů a s jedním
z nich pak obec uzavře smlouvu.

Ročník: 37

Číslo: 1/2009

 ZO schválilo prodej tří pozemků, za 50,- Kč/m2,
formou Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, k výstavbě
nových RD. Dva z nich se nachází v nové lokalitě RD,
jeden za zahrado u RD čp. 27.
 ZO schválilo Rozpočtová opatření č. 4, 5, 6 /2008,
dále Rozpočtové provizorium na rok 2009 a vzalo na
vědomí Rozpočtový výhled let 2010-2011.
 ZO nevyhovělo dvěma žadatelům a neschválilo
prodej celých parcel, které jsou prolukami mezi sklepy.
ZO přijalo usnesení č. 24, kterým schválilo dlouhodobou
strategii nakládání s pozemky v lokalitě sklepy. 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.
 ZO vzalo na vědomí zprávu starostky obce o škodní
události ze dne 30.10.2008, při které vichřice otrhala
klempířské prvky - oplechování hřbitovní zdi. Náhrada
byla pojišťovnou vyčíslena na 25.253,- korun. Dle
odborného posudku by nebylo účelné stávající
oplechování opravovat, neboť každý větší vítr by je znovu
poškodil. Při opravě, za cca 40 tis., proto budou plechy
nahrazeny betonovými prvky, které jsou estetické a mají
delší životnost.
___________________________________________________
Vodovody a kanalizace Břeclav oznámily změnu
ceny vodného a stočného na rok 2009. Včetně
DPH tak přijde odběratele vodné na 30,52 Kč za
m3 a stočné na 31,61 Kč za m3. Ceny jsou platné
od 1.1.2009.
.

Místní poplatek za svoz, likvidaci, třídění,
využívání a odstraňování odpadů.
Obecní úřad provedl v závěru loňského roku kalkulaci
poplatku pro rok 2009, která vycházela ze skutečných
nákladů na svoz, likvidaci, třídění, využívání a odstraňování odpadů za rok 2008. Výsledkem kalkulace
nákladů na jednoho občana je 462,- Kč, což je mírné
zlepšení oproti roku předcházejícímu, kdy náklad činil
487,- Kč. Obec tedy pro rok 2009 ponechá stejnou výši
poplatku, jako v loňském roce, tj. 450,- Kč na jednoho
poplatníka.

Společenská kronika

Naše mateřinka

V posledním čtvrtletí letošního roku oslavili své
významné životní jubileum naši spoluobčané:
Struharňanská Katarína
Špičáková Hana

96 let
60 let

Oslavenkyním ze srdce blahopřejeme.
____________________________________________

Gratulujeme rodičům:
- Radce Stetnerové a Petru Panáčkovi
k narození syna P e t r a.
- Veronice a Michalu Krejzlíkovým
k narození syna P r o k o p a.
- Daně a Miroslavu Táborským
k narození dcery M a r i e.
Rodičům i děťátkům přejeme hodně štěstí do života.
_____________________________________________
Naposledy jsme se rozloučili s naším
spoluobčanem, panem Petrem Jánošem.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
_______________________________________________
A. Dufková, předs. soc. komise

chtěla bych Vás touto cestou seznámit s novinkami, které
se v naší mateřské škole udály v roce 2008. První velkou
novinou je nová umývárna, WC dětí a rekonstrukce
topení a pískoviště. Opravu zajistila organizačně, ale
hlavně finančně Obec Nový Přerov. Tato generální oprava
velmi zlepšila prostředí MŠ, děti se zde cítí dobře, vždyť
i příjemným prostředím děti vychováváme.
Na začátku školního roku bylo přihlášeno celkem 11 dětí,
v současné době je jich přihlášeno 9 ( 2 děti se odhlásily )
a pravidelně mateřskou školu navštěvuje 7 dětí.
Ve výchovné činnosti byla uskutečněna spousta aktivit
– vybírám z ročního plánu MŠ – např. – návštěva divadla
v Brně, účast na plaveckém výcviku v Hustopečích,
vystoupení na vítání občánků, karneval v MŠ, vynášení
paní Zimy, pálení čarodějnice a vítání jara, oslava Dne
Země, turistický výlet do Mikulova na Svatý Kopeček,
oslava MDD, olympiáda v MŠ v Jevišovce, výlet do ZOO
atd.. Další činnosti vyplynou ze života MŠ – návštěva
místní knihovny, sběr hliníku a baterií (děkujeme všem za
příspěvky), návštěva v MŠ Novosedly apod. Odebíráme
časopis Sluníčko, který je velmi oblíben, děti s ním rády
pracují a plní „úkoly“. Z nabízených aktivit jistě poznáte,
že se děti v MŠ nenudí, a že činnost mají pestrou.
V měsíci lednu a únoru také probíhají zápisy dětí do
základních škol, přejeme všem budoucím prvňáčkům
i jejich rodičům hodně úspěchů.
Danuše Ottová , vedoucí učitelka

Místní knihovna - rok 2008 v číslech
Obyvatel Nového Přerova rok od roku přibývá. Před
patnácti lety žilo v obci 280 stálých obyvatel, v roce 2003
to bylo 299, v roce 2004 a 2005 – 297, v roce 2006 – 313
a v roce 2007 – 331. Letos jsme již překročili hranici 350.
Z toho je 61 dětí do 15 let a 291 dospělých.
Věk

Muži

Ženy

Celkem
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Celkem:

167

185

352

35,01
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36,52

Věk.průměr

Průběhem roku 2008 se k nám 15 lidí přihlásilo, 6 narodilo,
9 odhlásilo a 4 spoluobčané zemřeli.
J. Vašíčková

V roce 2008 registrovala naše knihovna 53 přihlášených
čtenářů, z toho bylo 15 dětí do 15.let. Knihovna má k dispozici
8
studijních míst. Čtenáři navštívili knihovnu 999 krát
a vypůjčili si celkem 2169 knih, z toho bylo 176 svazků naučné
literatury. Tito si rovněž vypůjčili 1585 svazků literatury krásné
– tzn. románů, povídek a detektivek. Děti si vypůjčily
(a doufám i přečetly) 82 knih naučných a 326 knih pohádek,
příběhů, říkadel, dívčích románků a knih dobrodružných.
Knihovna již tradičně využívá služeb regionálního centra
knihoven, která pracuje při Městské knihovně v Břeclavi.
Z takzvaného výměnného fondu si všechny knihovny okresu
Břeclav mohou postupně zapůjčovat velké soubory knih. Pro
naši knihovnu byly zapůjčeny 2 soubory knih celkem o 320
svazcích. Knihovna půjčovala pravidelně vždy v pátek.
K dispozici čtenářům byly v roce 2008 tři
tituly časopisů, a to 100 + 1 ZZ, Zahrádkář
a Chovatelský magazín. Časopisy se půjčily
celkem 97 krát. V roce 2008 se podstatně
zvýšil počet uživatelů internetu, a to na 270.
Pro srovnání uvádím, že v roce 2005 to bylo
37 a v roce 2006 170 uživatelů. Tato služba je
poskytována zdarma Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu
o internet byla rozšířena doba pro veřejnost na tři hodiny
týdně.
Alena Dufková - knihovnice

PŮJČOVNÍ DOBA MÍSTNÍ KNIHOVNY
Letní čas: pátek od 16.00 do 19.00 hodin
Zimní čas: pátek od 15.00 do 18.00 hodin
E-mail: knihovna@novyprerov.cz

Co nám přinesla
obnova katastrálního operátu ?
Obnovený operát souboru popisných a geodetických
informací v obci Nový Přerov nabyl účinnosti 12.6.2008.
Tímto dnem pozbyla platnosti dosavadní zjednodušená
evidence a grafický přídělový operát. Pozemky v
intravilánu obce byly digitálně zaměřeny, některé
rozděleny nebo přečíslovány. U všech parcel však došlo
k upřesnění výměry pozemku směrem nahoru nebo dolů,
nikoliv ke změně jeho velikosti. Tyto drobné úpravy pro
obyvatele obce neznamenaly nijak zásadní změny. Pro
obec však nastala přímo revoluce vlastnických vztahů.
Pozemky, u kterých bylo téměř nemožné, po dobu
dlouhých 15-ti let, je nechat zapsat v katastru do
vlastnictví obce, se to nyní reálně daří. Přitom dotčené
pozemky byly historickým majetkem obce nebo s nimi
obec hospodařila. Jedná se v naprosté většině o veřejná
prostranství, komunikace, ostatní plochy a v menší míře
o stavební pozemky nebo zahrady.
První návrh na zápis byl zaslán katastrálnímu úřadu
hned 25.6.2008, a od té doby přibylo na list vlastnictví
obce téměř 80 pozemků o celkové výměře 87.835 m2.
Jedná se o majetek v účetní hodnotě téměř 1,5 milionu
korun. Je tedy nesporné, že nové mapování intravilánu
obce bylo pro Nový Přerov nedocenitelným přínosem.
V konečném efektu, však má význam i pro jednotlivé
občany, jejichž dům byl např. postaven na cizím pozemku,
vinohrad vysázen na cizím pozemku, oplocená zahrada
není jejich vlastnictvím apod. Nyní konečně nastala doba,
kdy mají možnost dát si své „majetky“ do pořádku
– odkoupením od obce.
M.Popelářová
INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O KRIZOVÝCH
SITUACÍCH POMOCÍ SMS ZPRÁV
Již dva roky mají občané Jihomoravského kraje
možnost se přihlásit do systému, jehož prostřednictvím
získávají v krizových a jiných důležitých situacích
informační SOS zprávy na svůj mobilní telefon. Cílem
projektu je zvýšení odolnosti území a zlepšení informovanosti obyvatelstva.
Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících
vichřicích, přívalových deštích či povodních, o havarijních
stavech a plánovaných přerušeních dodávek elektrické
energie, plynu nebo vody, napište SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera NOVY mezera PREROV mezera
INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI
mezera JMENO mezera CISLO POPISNE
( lze psát velkými i malými písmeny, bez háčků a čárek )
Příklad správného tvaru SMS zprávy:
JMK NOVY PREROV INORMACE ANO
NOVAK JAN 20
SMS odešlete z vašeho mobilu na číslo 9007703.
Informace, vám budou zasílány bezplatně. Zaplatíte jen za
přihlašovací SMS zprávu 3,- Kč.
Kdykoliv budete chtít ukončit odběr informací, pošlete na
stejné číslo SMS zprávu ve tvaru:
JMK NOVY PREROV INFORMACE NE
Podrobné informace naleznete na: www.krizoveinfo.cz

Ze Zprávy o činnosti MS Nový Přerov 1 za rok 2008:
Myslivecké sdružení Nový Přerov 1 vzniklo v roce 2003,
tvoří jej 12 členů a 2 hosté. V současné době hospodaří
na honitbě o výměře 781 ha, z toho 708 ha tvoří pole,
54 ha les, 17 ha vodní plochy a 2 ha plochy ostatní.
V posledních letech byla zemědělská půda
osázena vinicemi, které byly oploceny, což
činí zvěři nemalé problémy.
V honitbě máme 30 zásypů pro bažanty
a 7 krmelců pro srnčí zvěř. Zajíce krmíme
přímo na polích jádrem a řepou, která se nám
v posledních 3 letech velmi osvědčila. V roce
2008 bylo rozvezeno do honitby 150 q řepy. Finanční
prostředky na nákup krmiva získáváme prodejem zvěřiny
do výkupního podniku v Kuchařovicích, a dále prodejem
jednoho honu pro lovce z Itálie.
V zimním období provádíme opravy mysliveckých
zařízení ( zásypů, posedů, krmelců a kazatelen ),
poničených částečně zubem času, ale také, což nás
obzvlášť mrzí, rukou vandalů. V prosinci jsme uspořádali
poslední leč spojenou s taneční zábavou
a tombolou pro veřejnost, která se již
stává oblíbenou tradicí.
Za rok 2008 bylo uloveno v „přerovské“
honitbě 446 zajíců, 140 bažantů, 8 srnců,
9 srn, 8 srnčat, 8 lišek a 7 kun.
Na závěr bych chtěl dodat, že je velmi
dobrá spolupráce s obcí Nový Přerov. Naše sdružení se
každým rokem finančně podílí na přípravě místní oslavy
Mezinárodního dne dětí. V závěru loňského roku zase
členové našeho sdružení provedli brigádu při výsadbě
aleje ovocných stromů.
Miloš Vašina, hospodář MS
ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ NÍZKÉHO A VYSOKÉHO
NAPĚTÍ V LOKALITĚ SKLEPŮ
Jaký je aktuální stav? V současné době je na uvedenou
akci vydáno pravomocné stavební povolení. Společnost
E.ON již vypsala výběrové řízení na dodavatele stavby,
který by měl být vybrán do konce února. V měsíci březnu
tak může být zahájena samotná stavba. Záležet bude
samozřejmě také na přízni počasí.
---------------------------------------------------------------------POLNÍ CESTY DOSTALY NOVÝ KABÁT
V závěru loňského roku realizovalo Min. zemědělství
- Pozemkový úřad Břeclav v naší obci opravu polních
cest v hodnotě cca 6 mil. korun - financovanou ze
strukturálních fondů EU, v rámci programu EAFRD.
Komunikace o celkové délce 1389 m. dostaly asfaltový
povrch o šířce 3m. + 0,5m. krajnice. Stavba byla
provedena v rekordním čase, za 45 dnů, a předána do
užívání 15.11.2008, což bylo podmínkou pro financování
z evropských fondů.
Přestože se stavělo v době vrcholícího vinobraní, všechny
zádrhele se podařilo vždy vyřešit. Děkujeme všem
vinařům za pochopení a nezbývá než doufat, že cesty nám
všem budou dlouhá léta sloužit v nezměněné podobě.
P. Hryčovský

Český
Podací
Ověřovací
Informační Národní Terminál,
tedy Czech POINT je projektem,
který by měl zredukovat přílišnou
byrokracii ve vztahu občan –
veřejná správa. Donedávna musel občan navštívit několik
úřadů k vyřízení jednoho problému. Pracoviště Czech
POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné
správy, umožňující komunikaci občana se státem
prostřednictvím jednoho místa. Podle údajů k 25.1.2009
bylo zřízeno v ČR 3.261 aktivních pracovišť Czech
POINT.
Jedním z nich je také pracoviště na Obecním úřadě
v Novém Přerově. V současné době může občan ze
systému získat výstupy z těchto registrů :
katastru nemovitostí
živnostenského rejstříku
obchodního rejstříku
rejstříku trestů
bodového hodnocení řidičů
kvalifikovaných dodavatelů
systému odpad. hospodářství – autovraky
Cena za každou první stranu výpisu je 100,- Kč,
za každou další stranu 50,- Kč. Výjimku tvoří výpis
z rejstříku trestů, který pořídíte za 50,- Kč.
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou
službu z jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit
data z veřejných i neveřejných informačních systémů,
úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné
dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat
informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi
a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde
tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak,
aby byly minimalizovány požadavky na občany.
Další informace naleznete na : www.czechpoint.cz
Jana Vašíčková

Tříkrálová sbírka 2009
Tato charitativní akce je nedílnou součástí
tradice v mnoha našich městech
a vesnicích. Charita ČR ji pořádá již devátým rokem. Jde
především o poselství dobré vůle, podílet se na pomoci
sociálně slabým či trpícím. Výnos Tříkrálové sbírky je
určen na podporu konkrétních služeb pro jednotlivce
a rodiny v nouzi. V okrese Břeclav se sbírkou získalo
celkem 1.618.187,-Kč a budou použity na tyto projekty :
- Podpora zřízení "Domovinky Panny Marie" Nikolčice
- Zateplení azylového domu Sv. Agáty
.
- Podpora zřízení Charitní pečovat. služby v Pohořelicích
- Podpora krizové pomoci při Oblastní charitě Břeclav
V Novém Přerově proběhla sbírka 3. ledna a vedoucími
koledníky byly paní Anna Ekhartová s Annou Zimmermannovou. Vybralo se celkem 4.915,-korun. Přepočteno
na jednoho obyvatele 19,66 Kč. Podrobný přehled dle obcí
včetně přepočtu naleznete na: www.charitabreclav.cz

Všem dárcům i koledníkům děkujeme.

ODJEZDY VLAKŮ Z ŽELEZ. STANICE
NOVOSEDLY – platné od 14.12.2008
Odjezd
4,40
5,41
6,43
7,41
9,41
11,41
12,41
13,41
14,41
15,41
16,41
17,41
18,41
19,41
21,41

Směr jízdy
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Břeclav
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Příjezd
5,31
6,31
7,28
8,30
10,30
12,30
13,30
14,30
15,30
16,30
17,30
18,30
19,30
20,30
22,30

Odjezd
5,40
6,42
7,42
8,14
10,14
12,14
13,14
14,14
15,14
16,14
17,14
18,14
22,14

Směr jízdy
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo

Příjezd
6,22
7,23
8,41
8,58
10,58
12,58
13,58
14,58
15,58
16,58
17,58
18,58
22,58

ODJEZDY AUTOBUSŮ
ODJEZD
Nový Přerov
5.05
6.50
6.50
9.07
10.03
10.52
13.04
13.56
15.16
Mikulov
4.36
6.22
8.43
10.28
12.33
13.02
14.18
22.33

PŘES

Drnholec - 7.05
Novosedly - 7.33
Drnholec - 9.17
Novosedly - 11.43

Novosedly – 4.59

Novosedly – 13.00
Novosedly – 13.50

PŘÍJEZD
Mikulov
5.30
7.44
7.59
10.14
10.28
12.03
13.24
14.18
15.40
Nový Přerov
5.05
6.50
9.07
10.52
13.04
13.56
14.42
22.56

ALEJ NÁRODŮ
V říjnu minulého roku schválila
Nadace Partnerství naší obci poskytnutí
nadačního příspěvku ve výši 63 tis. Kč
na realizaci výsadby ovocných stromů, do
Aleje národů, podél cyklostezek Greenways. Cílem obce
bylo uskutečnit opatření navrhovaná v pozemkových
úpravách, návrat původních druhů dřevin do krajiny,
zvýšení ekologických funkcí krajiny a ochrana proti erozi
půdy. V neposlední řadě také zvýšení atraktivity turistického prostředí. Původní záměr výsadby 90 stromů vzrostl
po rozměření stanovišť stromů v terénu, a to na 115 ks.
V úterý 4. listopadu bylo provedeno vytýčení trasy aleje
„speciální mechanizací“ pana Kosmáka, rozměření sponu
mezi stromy a označení míst pro výkopy.

Ani přes obrovské nasazení nebylo v silách dobrovolníků
vysázet všech 115 stromů. Podařilo se však splnit
náročnou část výsadby – zatlučení všech dřevěných
podpěrných kůlů, a to díky našim hasičům.

Stále však zbývalo dosázet ještě 35 stromků. Tohoto úkolu
se ochotně zhostili, hned následující sobotu, členové
Mysliveckého sdružení Nový Přerov. Slunečné počasí si
zřejmě předplatili a také práce jim šla krásně od ruky.
Výsledkem práce dobrovolníků je vysázená alej stromů
o délce cca 900 m v odrůdové skladbě Čačanská lepotica,
Domácí velkoplodá, Wazonova renkloda, Stanleyova
a Wangelheimova.

Hloubení děr provedla ve čtvrtek 6.11. firma MADOautodoprava. Téhož dne byla nainstalována pamětní deska.
Vše pro výsadbu bylo přichystáno, kromě počasí, kterém
nám v sobotu 8. listopadu ukázalo svou odvrácenou tvář.
Chlad a vytrvalý déšť podkopávali lidské odhodlání, přesto
všichni přítomní prokázali obrovskou osobní odvahu.
Prvních 70 slivoní dostalo své stanoviště díky vytrvalosti
všech zúčastněných - adoptujících dárců, zástupců Nadace
Partnerství, členů zastupitelstva, našich dobrovolných
hasičů a široké veřejnosti.
.

Ruku k dílu přiložil i známý moderátor Bořek Slezáček.
Firma Nové Vinařství věnovala „sadařům“ k posílení
ducha dva plné kartony lahodného vína. Členky
zastupitelstva zase navařily plné várnice horkého čaje.
Přesto již o půl druhé byli všichni promočení a prokřehlí,
takže s povděkem a radostí přijali pozvání manželů
Kosmákových do jejich hospůdky, na horký boršč a další
dobroty.

Tím však práce nekončí, povinností obce je také následná
péče o stromky, která spočívá v zálivce, ořezu a dosadbě
uhynulých jedinců. Doufejme, že jih nebude moc a na
jaře se alej krásně zazelená.
Velké poděkování patří všem, kteří akci organizovali,
medializovali, přepravovali lidi, stromky i materiál,
rozměřovali, instalovali desku, zatloukali kuly, sázeli,
zmokli a promrzli, zalévali, připevňovali jmenovky,
zajišťovali jídlo a pití, darovali materiál, zkrátka všem,
kteří obětovali svůj volný čas a pohodlí pro dobrou věc.
Malým poděkováním jsou jim cedulky se jmény sázejících
a dárců na každém stromku.
M. Popelářová
K osázení celé trasy z Polského Krakova do Vídně bude
potřeba na sto tisíc stromů. Jak pomoci? Můžete zaslat
dárcovskou SMS ne tvaru DMS STROM na číslo 87777
– tím podpoříte sázení stromů 27 korunami. Cena SMS
30,-Kč
Info o naší akci - aktualita ze dne 5.11.2008 na adrese :
http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-12356&starsi=100
Potvrzení toho, že vždycky může být hůř:
http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota
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Z obecní kroniky
Pokračování z roku 1975
Počasí
Leden: Byl poměrně teplý, deštivý. Teprve koncem měsíce
napadlo trošku sněhu. Hned však roztál, slabě mrzlo. Časté
mlhy.
Únor: Poněkud se ochladilo -5° -8°, jasno, slunečno.
V druhé polovině oteplování, mlhy, teploty kolem 0°
Březen: Z počátku teplé, pěkné počasí. Ve 3. Týdnu
ochlazení 23.3. sněžilo, rovněž 25.3. hustě sněžilo téměř
celé odpoledne.
Duben: Velmi proměnlivé počasí, v noci velmi chladno,
přes den do 15°. 6.4.- čerstvý vítr, který smetal písek
a hlínu z polí. Chladné a větrné dny se téměř pravidelně
střídaly s teplejšími až do konce měsíce.
Květen: Horko, sucho. Teploty 20-25°, na
slunci 30°. Teprve v posledním týdnu se
ochladilo a vydatně pršelo.
Červen: Chladno, soustavný studený vítr,
časté přeháňky
.
Červenec: Krásné letní počasí, teploty
dosahovaly hodnoty 30°. Sucho. Bylo ideální počasí
k provádění žňových prací. Skupinovým nasazením strojů
byly v katastru obce skončeny žňové práce během jednoho
necelého týdne.
Srpen: Teplo, sucho. Koncem měsíce ochlazení, vydatný
déšť.
Září: Krásný, slunečný, teplý podzim s občasnými ranními
mlhami.
Říjen: Ochlazení, sychravo, častá oblačnost, mlhy. Stejně
tomu bylo i v listopadu. Dosud mrzlo.
Prosinec: Silné ochlazení, mráz, studené větry. První
letošní nejsilnější mráz v noci na 19.12. – 17°. K Novému
roku se oteplilo.
Různé
Národní směna: Proběhla 12 a 13.4., zúčastnilo se 65 osob
a bylo odpracováno 500 hod. jen první den. Další den
přišli noví brigádníci a pracovalo se především na Jednotě.
Labutě: Usídlily se na rybníku a vyvedly 7 mladých.
Hony: Poměrně málo drobné zvěře, hlavně bažantů.
Zvětšila se stáda srnek.
Civilní obrana: 12.9. proběhlo celoobecní 13. Praktické
zaměstnání obyvatelstva, na jehož přípravě se aktivně
podíleli členové ČČK a Požární ochrany.
Přerovák: Obsadil III. Místo v celookresní soutěži místních
zpravodajů. Byl vydáván k 25. Únoru, 9. Květnu, výročí
SNP, VŘSR.
Údaje k zápisu byly čerpány z rozborů hospodaření statku,
hodnocení činnosti MNV a z vlastních celoročních zápisů
a pozorování.
Schváleno v komisi školské a kulturní dne : 12.4.1976.
Zapsala : Vlasta Zajícová
Předseda MNV : Popelář Bohumil.

Rok 1976 byl v naší republice bohatý na politické události,
které se dotkly života všech občanů. Od počátku roku
se pracující připravovali na XV. Sjezd KSČ, na jehož
počest uzavírali hodnotné závazky. Místní národní výbor,
Místní výbor NF, společenské organizace a občané obce
Nový Přerov se na počest XV. Sjezdu KSČ zavázali :
- získávat širokou veřejnost pro práci NV ke splnění
usnesení ÚV KSČ a závěrů XV. Sjezdu.
- pro prác v NV získat nejméně 6 dalších mladých občanů.
- provést 6 besed s mládeží.
- zabezpečit zřízení agitačního střediska v obci, kde budou
zveřejňovány dosažené výsledky volebního programu NF
a úkoly k volbám.
- ve spolupráci s organizací KSČ, výborem NF a společenskými organizacemi zajišťovat plnění kulturního plánu.
- odpracovat 5 720 brigádnických hodin v akci Z.
- členové MS a Svazu žen vysázejí celkem 1 050 stromků
a keřů.
- pro národní hospodářství bude odevzdáno 100g.
odpadových surovin.
Tento socialistický závazek byl podložen 7 závazky
kolektivů (spol.org.) a 121 závazky občanů podle
popisných čísel.
Místní národní výbor
Dne 17. března 1976 se konala veřejná schůze MNV
k projednání sloučení Národních výborů Nový Přerov
– Novosedly. Toto sloučení umožní větší využití
uvolněných funkcionářů a také spojení prostředků
k výstavbě. Situace
v řízení NV s neuvolněnými
funkcionáři je značně obtížná a nedovoluje zplna
zabezpečovat všechny úkoly, které NV má. Dne
14. července se konalo v Novém Přerově poslední veřejné
plenární zasedání MNV Nový Přerov před sloučením
s NV Novosedly. Byla zhodnocena činnost všech poslanců
za celé volební období a za dobu trvání NV od roku 1945.
Byla udělena Čestná uznání všem poslancům MNV,
bývalým funkcionářům a občanům, kteří se svou prací
podílí na plnění volebního programu.
Sdružení NV
Dne 30. července 1976 se konalo veřejné plenární
ustavující zasedání sloučeného národního výboru
v Novosedlech, kde byli zvoleni funkcionáři MNV, komise
MNV, rada MNV a Občanský výbor v Novém Přerově.
Byli zvoleni :
Vyhňák František - předseda MNV
Popelář Bohumil - tajemník MNV
Čuba Bohumil
- místopředseda.
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