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Zasedání se zúčastnilo pět členů zastupitelstva,
zapisovatelka a jeden občan.
Hlavním bodem programu bylo projednání návrhu
rozpočtu na rok 2008. Rozpočet byl řádně zveřejněn na úřední desce a schválen v objemu :
Příjmy: 4.614 tis. Kč, Výdaje: 3.381 tis Kč a
Financování : +140 tis. Kč, Financ. -1373 tis. Kč.
Dále ZO schválilo Dohodu mezi obcemi Novosedly
a Nový Přerov o ukončení sdružení na výstavbu
kanalizace a ČOV a vzájemném vypořádání
majetkových podílů obcí celkové hodnoty díla ze
sdružených prostředků 76.212.286,-Kč. Z toho 34%
majetkový podíl naší obce činí 25.912.177,24 Kč.
Zároveň máme podíl na půjčce od SFŽP ve výši
4.531.112,- Kč, kterou bude obec splácet 10 let.
ZO schválilo podání žádosti o neinvestiční dotaci
od JMK ve výši 55 tis. Kč na výstroj a výzbroj naší
jednotky sboru dobrovolných hasičů.
ZO schválilo nepeněžitý vklad majetku do společnosti
VaK Břeclav a.s., ke zvýšení základního kapitálu,
za úpis akcií. Jedná se o :
- čerpací stanici vrtu VH 510
- výtlačný řad v celkové délce 4476 m.
Zastupitelé schválili realizaci stavby „Polní cesta
v k.ú. Nový Přerov“ a převzetí díla do majetku obce.
ZO schválilo poskytnutí příspěvku obci Novosedly na
provoz ZŠ pro rok 2008 ve výši 80 tisíc Kč.
ZO projednalo a schválilo pravidla OÚ Nový Přerov
pro přijímání a vyřizování petic a stížností.
ZO schválilo odkoupení vrtu NP3 od a.s. Moravské
naftové doly Hodonín, za kupní cenu 10 tis. Kč, pro
případné budoucí využití k lázeňským účelům.
ZO schválilo poskytnutí příspěvku Městu Mikulov,
na provoz LSPP Mikulov v roce 2008 v celkové výši
3.360,-Kč.
Byla projednána nová zákonná povinnost obcí vést
elektronický registr oznámení. Zde budou umístěna
a veřejně zpřístupněna oznámení uvolněných členů
zastupitelstva
o majetku, o osobním zájmu,
o činnostech, o příjmech darech a závazcích.

Ročník: 36

Číslo: 2/2008
2/2008

Z žádostí občanů:
a) K. Filipová, čp. 33 - schválen přímý prodej pozemku
parc.č. 1768/1 o výměře 561 m2 k výstavbě rod. domu.
b) H. Špičáková – schválen přímý prodej pozemku parc.č.
2410 o výměře 1025 m2 – zahrada za domem.
c) Josef Filip, čp. 33 – žádost o odprodej pozemku parc.č.
st. 209 o výměře 680 m2 k výstavbě RD. ZO schválilo
záměr o prodeji pozemku.
d) Filipová, čp. 33 - žádost o pronájem části pozemku
parc.č. 1427/2 k parkování vozidel a k uskladnění
materiálu. ZO schválilo záměr obce o pronájmu části
pozemku.
e) Leoš Pluskal - schváleno poskytnutí
finančního
příspěvku ve výši 50 tis. Kč na výstavbu RD z rozpočtu
obce pro rok 2008 v souladu s usnesením ZO ze dne
11.12.1996.
f) T. Thuróczy, spolek pro čistotu, hluk a pořádek
v obci, žádost o vydání zákazu používání pyrotechnických
výrobků v naší obci, zejména v závěru roku. Žádost
odůvodňuje ochranou zvířat před stresem, a prevencí před
vznikem požáru. ZO schválilo zapracování opatření do
nové obecně závazné vyhlášky o čistotě a pořádku na
veřejných prostranstvích.
g) M. Kasparová a další vinařské firmy – žádosti o
vydání povolení vjezdu na cyklostezku za účelem přepravy
do zaměstnání a zpět.
ZO schválilo změny provozního řádu na cyklostezce:
- OÚ vydá žadateli povolení vjezdu na cyklostezku při
cestě za zaměstnáním
- OÚ vydá žadateli povolení vjezdu na cyklostezku při
cestě za zaměstnáním bez předchozího schválení ZO
- Povolení vjezdu nebude zpoplatňováno
V dalších bodech
LSPP Mikulov
Starostka informovala o vyúčtování provozu LSPP ( tzv.
pohotovosti) Mikulov za rok 2007. Naše obec přispěla
3.370,- Kč, náklady na ošetřené pacienty činily 3.270,- Kč.
Ošetřeno bylo 33 pacientů z Nového Přerova, jednou
vyjížděla LSPP do domácnosti. ZO schválilo poskytnutí
příspěvku Městu Mikulov, na provoz LSPP v roce 2008
v celkové výši 3.360,-Kč.
Tříkrálová sbírka – o uskutečnění sbírky se u nás
zasloužily p. Anna Hortová, p. Anna Ekhartová a pan farář
Jiří Komárek. Výtěžek v celkové výši 3.600,-Kč byl
odevzdán České katolické charitě.



V diskusi dne 15.2.2008
Pan Thuróczy vystoupil s upozorněním na negativní
jevy v naší obci:
- reklamní tabule po obci – odstranit, zpoplatnit
- rychlá jízda a parkování kamionu za obcí
- vývoz suti pod vinohrady
- pálení plastů v obci
- konzumace alkoholu u Jednoty, konání potřeby za
budovou prodejny
- neudržovaný lesopark před hřbitovem-následná péče

15. května 2008
V době zahájení zasedání bylo
přítomno 7 členů zastupitelstva.






Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Strategickým
plánem LEADER MAS Mikulovsko a souhlasí se
zařazením obce do území působnosti MAS
Mikulovsko. MAS (Místní akční skupina) uspěla s
žádostí o finanční podporu rozvojové strategie
pro léta 2008 – 2013, v celkové výši 99.650.000,- Kč,
které budou využity k realizaci záměru pro rozvoj
celého Mikulovska.
ZO vzalo na vědomí. Zprávu o činnosti orgánů obce
č. 1/2008 za období od 15.2.2008 do 10.5.2008,
kterou předložila starostka obce.
ZO schválilo záměr obce směnit pozemky parc. č.
1775 o výměře 404 m2, dosud ve vlastnictví Obce
Nový Přerov a parc. č. 1801 o výměře 230 m2, dosud
ve vlastnictví Ing. Fr. Tomáška, pod budovou MŠ.

h) Radka Nešporová a Vojtěch Michálek – příspěvek
na výstavbu RD obec může poskytnout žadatelům s trvalým
pobytem v obci a na zkolaudovaný RD. ZO nemá námitek
proti poskytnutí příspěvku při splnění uvedených podmínek
a dle finančních možností obce.
V dalších bodech
Zápisy kontrolního výboru č. 1 a 2 – ZO projednalo
zničení obrubníků místní komunikace u domu čp. 64
projíždějícím kamionem a schválilo pořízení 3 ks
dopravních značek „Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t“
a jejich umístění k vjezdům na místní komunikace.
Nadace Partnerství – vyhlašuje možnost poskytnutí dotace
do maximální výše 100 tis. Kč na výsadbu tzv. „Aleje
národů“ na cyklotrase Krakov-Morava -Vídeň. Termín
podání žádostí do 29.8.2008. ZO se usneslo na podání
žádosti o dotaci u Nadace Partnerství.
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstev – od
února 2008 vešlo v platnost nové nařízení vlády č. 79/2008,
kterým se stanovují vyšší tarify odměn. ZO se usneslo
odměny neuvolněných členů ZO nezvyšovat.
Sdružení občanů chorvatské národnosti – má zájem
vybudovat v naší obci malý památník osídlení Charvátů.
Jednalo by se o vytvoření zákoutí na místním hřbitově, kde
budou soustředěny staré železné kříže a umístěna pamětní
deska. Součástí díla bude vydláždění centrální části
hřbitova, popř. renovace hlavního kříže. Akce bude hrazena
z dotace na základě žádosti „Sdružení občanů chorvatské
národnosti “. Zastupitelstvo schválilo.
Do funkce kronikáře obce ZO schválilo s účinností od
roku 2006 paní Janu Vašíčkovou.

Z žádostí občanů :
a) M. Měřínská – žádost o poskytnutí půjčky z bytového
fondu na výměnu venkovních dveří a oken – schváleno
b) Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 1427/2 - na
základě záměru obce podali žádosti dva občané:
- Kateřina Filipová, čp. 33 a Vincent Panák, čp. 4.
Schváleno - každému část pozemku za jeho nemovitostí.
c) Josef Filip - odprodej stavebního pozemku parc.č.
st. 209, formou SOBKS za účelem výstavby rodinného
domu – schváleno.
d) Manželé Kopečtí – schválen odprodej pozemků parc.
č. 39/5 a 1444/11 k výstavbě rodinného domu.
e) Manželé Polákovi, čp. 67 - nebylo vyhověno žádosti
o schválení oplocení pronajatého pozemku parc.č. 2113.
Zastupitelstvo v této souvislosti schválilo jednotný režim
pro oplocování pozemků v lokalitě sklepů a vinic pod
Přerovským vrchem takto:
- obec nebude vydávat souhlasná stanoviska k umísťování
oplocení v lokalitě sklepů a vinic
- obec může povolit dočasné oplocení nově vysázených
vinic. Po třech letech musí žadatel oplocení odstranit.
f) Jiří Kadlec, čp. 121 – schválen pronájem pozemku
parc.č.2382 za účelem zkulturnění a sečení trávy.
g) Václav Kňourek, Březí - schválen prodej pozemku
parc.č. 67/1, formou SOBKS, k výstavbě rodinného domu.

Chodníky v Novém Přerově byly v převážné většině
vybudovány v letech 1972 – 1975. Jejich současný stav na
mnoha místech je špatný, někde nejsou chodníky položeny
vůbec.
Zastupitelstvo
obce
proto
rozhodlo
o celkové opravě a dobudování chybějících chodníků,
včetně úpravy dalších částí veřejných prostranství
s výsadbou zeleně. Jedná se přibližně o 4900 m2 chodníků
ze zámkové dlažby, 300 m2 odpočinkových ploch, výsadbu
150 ks stromů a 40 ks keřů.
Tato investice by se měla pohybovat kolem 4 milionů
korun a bude realizována za předpokladu, že obec v příštím
roce získá dotaci ze Státního zemědělského intervenčního
fondu. Zatím je zpracován hrubý návrh vedení tras, který
zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 15.5.2008.
Záměrem obce je výstavba všech chodníků
v jednotném provedení. Upozorňujeme proto občany,
aby při budování nájezdů ke svým domům nezasahovali do
stávajících tras chodníků a po dokončení prací uvedli
dlažbu chodníku do původního stavu. Nyní jsou na řadě
projektové práce, dokladování obecních pozemků
a stavební řízení. Pokud vše dobře půjde, koncem roku
bude zpracována žádost o dotaci a v příštím roce by mohla
být celková úprava veřejných prostranství zahájena.
.

M.Popelářová

Víte, že.....
INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O KRIZOVÝCH
SITUACÍCH POMOCÍ SMS ZPRÁV
Jihomoravský kraj připravil nový způsob informování
v krizových situacích posíláním SMS zpráv na váš
mobilní telefon. Pokud máte zájem dostávat informace
např. o hrozících povětrnostních vlivech ( vichřice,
přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech
v dodávkách elektrické energie, plynu, vody,
o plánovaných přerušeních jejich dodávek, napište SMS
zprávu ve tvaru:
JMK mezera NOVY mezera PREROV mezera
INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI
mezera JMENO mezera CISLO POPISNE
( text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými
písmeny, vše ale pište bez háčků a čárek )
Příklad SMS zprávy:
JMK NOVY PREROV INORMACE ANO
NOVAK JAN 20
SMS zprávu odešlete z vašeho mobilního telefonu
na číslo 9007703.
Informace, které vám budou zasílány jsou pro vás
bezplatné. 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
J. Vašíčková

VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI OBNOVENÉHO
KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, pracoviště
Mikulov oznamuje, že katastrální úřad dokončil obnovu
souboru popisných a geodetických informací obnoveného
katastrálního operátu katastru nemovitostí, novým
mapováním v k.ú. Nový Přerov . Pozemky v intravilánu
obce byly digitálně zaměřeny. V naprosté většině případů
tak došlo k upřesnění výměry pozemku, nikoliv ke změně
její velikosti.
Obnovený operát souboru popisných a geodetických
informací nabyl platnosti s účinností od 12.6.2008.
Tímto dnem se stává neplatným dosavadní operát katastru
nemovitostí a závazným operátem katastru nemovitostí se
stává obnovený soubor popisných a geodetických
informací.

KVALITNÍ PITNÁ VODA
Od čtvrtka 19. června je do vodovodního řadu
dodávána pitná voda z prameniště Lednice.
Dodávaná voda je vodou pitnou a lze ji používat
v domácnosti k vaření i přímé konzumaci bez jakýchkoliv
dalších úprav. K oficiálnímu potvrzení uvedených
skutečností dojde po roce zkušebního provozu
a zkolaudování celé stavby vodovodního přivaděče.

• Dne 1.6.2008 nabyla účinnosti novelizace zákona
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Podle
tohoto zákona slouží jako doklad o pojištění pouze
zelená
karta
vydaná
příslušným
pojistitelem.
Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho
řidič povinen mít u sebe zelenou kartu, a na požádání
ji předložit příslušníkům Policie České republiky.
Nepředložením zelené karty se dopouští přestupku, za
který může být řidiči uložena pokuta až do 3.000,- Kč.
• Z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení
občanského průkazu lze vydat na žádost občana tzv.
„na počkání“ občanský průkaz bez strojově čitelných
údajů s platností 1 měsíc. Tento občanský průkaz vydává
obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle
místa trvalého pobytu občana. U nás jej vydává MěÚ
Mikulov.

podle § 12 odst. (2) písm. c) zákona č. 133/2000 Sb.
o evidenci obyvatel.
Lidově řečeno „zrušit pobyt“ lze člověku, který se
z místa svého bydliště odstěhoval, a nemá k domu
( objektu bydlení) žádné užívací právo. Jedná se o dvě
zákonné podmínky, které musí být splněny současně.
Ohlašovna (obecní úřad) na základě podání návrhu
vlastníka objektu ( nebo oprávněné osoby) zahájí správní
řízení, ve kterém je navrhovatel povinen existenci důvodů
pro zrušení pobytu ohlašovně prokázat. Pokud správní
orgán získá dostatek podkladů, ( listinami, při ústním
jednání, provedeným místním šetřením, svědeckou
výpovědí,
apod.
)
rozhodne,
zda
žádosti
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu vyhoví, či nikoliv.
Sám občan nemůže požadovat zrušení údaje svého trvalého
pobytu, neboť žádost o zrušení TP může podat pouze
osoba oprávněná, a to při současném splnění zákonných
podmínek. Proto by se jednalo o žádost zjevně právně
nepřípustnou ( § 66 odst. 1 písm. b) SŘ).
J.Vašíčková

Nový Přerov se zapojil do projektu firmy REMA systém
„Zelená obec“ , který umožňuje občanům zbavit se
vysloužilých
malých
elektrospotřebičů
a baterií prostřednictvím sběrného boxu.
Tento nám firma dodá koncem prázdnin.
CO JE MOŽNÉ DO BOXU ODKLÁDAT?

Baterie, všechna elektrická a elektronická
zařízení, která se do boxu vejdou (fény, toustovače, holící
strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, klávesnice,
PC myši, , kalkulačky, mobilní telefony, apod.).
CO DO BOXU NEPATŘÍ? Větší a velká elektrozařízení
(počítače, monitory, lednice, pračky apod.), dále žárovky,
autobaterie a zářivky.
M.Popelářová

Společenská kronika
Gratulujeme spoluobčanům, kteří v první polovině
letošního roku oslavili svá významná životní jubilea :
Sak Zdeněk
Jonáš Zdeněk
Poláková Rozálie
Černíková Alžběta
Červenak Ďuro
Filip Petr
Skalák Štěpán
Hronová Jarmila
Zábrodský Jindřich
Balko Tibor
Filipová Sofi
Dufková Alena

50 let
65 let
60 let
65 let
75 let
70 let
80 let
80 let
50 let
50 let
75 let
60 let

__________________________________________________

Gratulujeme rodičům Michaele Kvapilové
a Radku Kisovi k narození prvorozeného
syna M a t y a s e.
Rodičům i děťátku přejeme hodně štěstí.
_______________________________________________

Vítáme nové spoluobčany:
Hubáček David, Hubáčková Ivana, Strejčková Anna,
manželé Miroslava a Tomáš Stiborovi.
_______________________________________________
Ve společenské rubrice jsou uveřejňovány údaje na základě
souhlasu zde uvedených osob.

_______________________________________________
Naposledy jsme se rozloučili s naší
dlouholetou spoluobčankou, paní
Jarmilou Hronovou.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
_______________________________________________

Letošní oslava dětského dne se opravdu vydařila. Počasí
nám přálo a díky štědrým sponzorům jsme mohli dětem
nakoupit věcné odměny v celkové hodnotě 15.200,- Kč.
Touto cestou ještě jednou děkujeme dárcům:
- Alt Prerau - ekologické zemědělství
- Eva Bahenská - cukrářská výroba
- Božena Navrátilová - pohostinství
- Český svaz chovatelů Nový Přerov
- Emil Hrňa – zemědělec Novosedly
- Ekolán – zemědělská společnost Březí
- František Vašíček – zednické práce
- Jaroslava Tomečková – finanční poradenství
- Petr Hejtmánek – Metal plast produkt
- Sbor dobrovolných hasičů Nový Přerov
- Spolek vinařů Nový Přerov
- Wilfried Stöger – zemědělec
- ZO KSČM Nový Přerov
Poděkování patří také místnímu spolku rybářů, který
uspořádal pro děti rybářské závody a odměnil je pěknými
cenami. Zároveň děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravách a realizaci dětského dne. Odměnou jim byly
spokojené a usměvavé tváře dětí.
J.Vašíčková

Městská knihovna v Břeclavi vydala přehled o činnosti
veřejných knihoven regionu Břeclavska za rok 2007.
Veřejné knihovny jsou zde rozděleny do čtyř skupin, podle
počtu obyvatel. V naší skupině do 500 obyvatel, jsou to tyto
obce:
-Diváky, Brod nad Dyjí, Bavory, Milovice, Morkůvky,
Velké Hostěrádky, Horní Věstonice, Dobré Pole, Kurdějov,
Nový Přerov, Dolní Věstonice, Kašnice.
Z těchto společně posuzovaných obcí se Nový Přerov
umístnil na předních místech v mnoha oblastech
hodnotícího žebříčku. Naše knihovna získala:
1. místo – v celkovém počtu knih
1. místo – v počtu knih na jednoho obyvatele
2. místo – v celkovém počtu výpůjček
2. místo – v počtu výpůjček na 1 obyvatele
4. místo - v počtu výpůjček časopisů
4. místo – v počtu čtenářů
4. místo – v počtu dětských čtenářů
1. místo – v procentu čtenářů na počet obyvatel
2. místo – v počtu návštěvníků knihovny
3. místo – v počtu návštěv uživatelů internetu
1. místo – v počtu kulturních a vzdělávacích akcí
Tohoto bezesporu vynikajícího výsledku, bylo dosažen
především zásluhou knihovnice, paní Aleny Dufkové, která
v naší knihovně obětavě pracuje již třicet let !
Při práci v knihovně se navíc dlouhá léta věnuje také
místním dětem, pro které organizuje různé volnočasové
aktivity, kroužek, výlety, společné zájezdy a mnoho dalších
akcí. Za tuto mnohaletou nezištnou a obětavou práci si paní
Dufková zaslouží náš velký obdiv.
Také obec se snaží přispět ke zkvalitnění služeb
místní knihovny. V loňském roce zažádala o dotaci na
dokončení výpůjčního systému LANius, ze které byl
zakoupen scanner čárových kódů a PC modul – výpůjční
protokol. Ten umožňuje zaznamenávat výpůjčky knih přes
počítač a tím usnadňuje i zrychluje práci.
Díky firmě CoNet Pohořelice přibyl do knihovny druhý
počítač, takže nyní mohou děti brouzdat po internetu i
v době,
kdy
paní
knihovnice
půjčuje
přes
jeden počítač knihy. Služby našeho stánku kultury
a vzdělanosti se tedy zlepšují. Na závěr snad jen malé
postesknutí paní knihovnice, že dnešní mladá generace
málo čte….
J. Vašíčková

HEZKÉ PRÁZDNINY
Přejeme všem dětem krásné prožití
letošních prázdnin, spoustu zajímavých
dobrodružství, nových kamarádů a letních
lásek. Sluníčko ať svítí, vítr nefouká, voda je
teplá, a neštípají komáři !!!
DOVOLENÁ NA OÚ NOVÝ PŘEROV
V době od 14.7 do 25.7.2007 bude omezen provoz
OÚ Nový Přerov. Hodiny pro veřejnost budou oznámeny.
______________________________________________

Oznámení o zjištění opuštěného majetku

Co je IZS ?
Integrovaný záchranný systém
- součást krizového řízení České republiky.
Jednou z nejdůležitějších součástí krizového řízení
České republiky je integrovaný záchranný systém (IZS),
popsaný v zákoně č. 239 z roku 2000. Jeho základními
složkami jsou Hasičský záchranný sbor České republiky
(HZS ČR) a Jednotky požární ochrany zařazené do
plošného pokrytí okresu jednotkami požární ochrany,
Zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky.
Ostatními složkami, které poskytují podporu IZS
na vyžádání, jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených
sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní
záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví,
havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení
civilní obrany, odborná zdravotnická zařízení a fakultní
nemocnice, neziskové organizace a sdružení občanů, které
lze využít k záchranným a likvidačním pracím.
Kdo je účastníkem krizové komunikace?
Účastníky krizové komunikace rozumíme složky
integrovaného záchranného systému, ministerstva, jiné
ústřední správní úřady, správní úřady s krajskou
působností nebo působností ve správních obvodech obcí s
rozšířenou působností, orgány krajů, orgány obcí a další
orgány či právnické osoby, které určí Generální ředitelství
Hasičského záchranného systému.
_______________________________________________

Vstup zdarma po předložení kartičky pojištěnce
- do Krytého bazénu BŘECLAV, Fibichova 1,
od 11 : 00 hod. do 12 : 00 hod.
07.09.2008
05.10.2008
02.11.2008
30.11.2008

14.09.2008
12.10.2008
09.11.2008
07.12.2008

21.09.2008
19.10.2008
16.11.2008
14.12.2008

28.09.2008
26.10.2008
23.11.2008
21.12.2008

- do Krytého bazénu HUSTOPEČE, Brněnská 50,
od 16 : 00 hod. do 18 : 00 hod.
28.09.2008 26.10.2008
30.11.2008
28.12.2008

Obec Nový Přerov zjistila majetek ve svém územním
obvodu, který je evidován na LV 11 000 ( vlastník
nezjištěn), a majetek, u kterého příslušný katastrální úřad
neeviduje žádného vlastníka. Jedná se o tyto nemovitosti
v k.ú. Nový Přerov :
1) Vlastník nezjištěn – LV č. 11 000: pozemky parc.č. :
st. 2/1, st. 72, st. 78, st. 142/3, st. 142/7, st. 142/8, st. 142/9,
st. 142/10, 1207/8, 1427/2, 1427/19, 1427/20, 1427/21,
1427/22, 1427/23, 1427/24, 1427/25, 1427/26, 1427/27,
1427/6, 1427/18, 1516/1, 1744, 1765/1, 1765/2, 1769/1,
1784, 1803, 1814, 1859/1.
2) Pozemky, u kterých katastrální úřad neeviduje žádného
vlastníka: parc.č. 2554.
Nepřihlásí,li se o ně vlastník v termínu do 6 měsíců
ode dne zveřejnění tohoto oznámení, připadá majetek, tj.
výše uvedené nemovitosti do vlastnictví obce Nový Přerov
na základě ust. § 135, odst. 1) s odvoláním na odst. 4)
občanského zákoníku. Tj. Obec Nový Přerov podá u
příslušného katastrálního úřadu návrh na zápis záznamem
shora uvedených nemovitostí na list vlastnický č. 10 001
– Obec Nový Přerov.
M. Popelářová

Inspektorát cizinecké policie - informace
Po vstupu České republiky do „ Schengenského prostoru“,
došlo u služby cizinecké policie k reorganizaci a ke vzniku
zcela nových organizačních celků.
Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Brno poskytlo
základní kontaktní informace o útvaru služby cizinecké
policie v Březí, který je místně příslušný teritoriu naší obce.
Na vedoucí pracovníky útvaru cizinecké policie se
můžete kdykoliv obrátit o pomoc, radu či konzultaci.
Kontaktní údaje …
Inspektorát cizinecké policie Břeclav
detašované pracoviště Březí
Nádražní 28, 691 81 Březí
telefon : 519 514 420, fax: 519 336 038
______________________________________________

N E ZA M Ě ST N A N O ST
POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ OD VZP

- očkování proti chřipce
- očkování proti klíšťové encefalitidě
- očkování proti meningokokové nákaze
- očkování proti hepatitidě
- očkování proti příušnicím
- očkování proti streptokokové pneumonii
- očkování proti Ca děložního hrdla
- příspěvek na fixní ortodontické aparátky
- příspěvky v projektu Matka a dítě : cvičení, plavání
těhotných, nebo matek s dětmi do 3 let
- příspěvky v projektu chráníme děti před úrazy : přilby
nebo sportovní chrániče
- projekt snižování nadváhy a obezity
- projekt léčba závislosti na tabáku.
KONTAKT : VZP Břeclav – Edita Vališová,
tel : 519 319 112.

V této rubrice Vám pravidelně přinášíme informace o míře
nezaměstnanosti v naší obci a v mikulovské oblasti. Dle
údajů za měsíc červen 2008, počet nezaměstnaných ve
druhém čtvrtletí ve všech obcích klesl. Z celkového počtu
140 aktivních obyvatel Nového Přerova, je 13 v evidenci
úřadu práce, z toho 7 mužů a 6 žen.
Aktivní
muži

Nezam.
muži

Míra %
muži

Aktivní
ženy

Nezam.
ženy

Míra %
ženy

81

7

8,64

59

6

10,17

Nový Přerov obsadil v pomyslné příčce obcí Mikulovského
regionu druhé místo s mírou nezaměstnanosti 9,2 %.
Prvenství tentokrát patří obci Dobré Pole s 9,9 %, třetí jsou
Starovice s 8, 97 %.
M. Popelářová

Z obecní kroniky
Pokračování z roku 1975
Dokončení a otevření prodejny Jednota
V lednu byly prováděny zámečnické a sklenářské práce,
pokračovaly zednické práce na vnitřních omítkách.
V průběhu dalších tří měsíců bylo dáno do provozu topení,
betonovaly se podlahy, pokládaly se dlaždice, prováděl se
úklid a další dokončovací práce uvnitř i kolem prodejny.
V měsíci květnu neustaly práce na prodejně ani jeden den.
Po dokončení elektrikářských prací přišli malíři a od
8.května začali pracovníci Jednoty vybavovat prodejnu
potřebným nábytkem. Konečně byla 31. května prodejna
připravena k slavnostnímu otevření. Sláva byla opravdu
veliká, až na to, že počasí se zrovna nevydařilo.
V neděli 31. května v 15 hod. vyšel průvod, v jehož čele šla
dechová hudba. Pionýři nesli vlajky, které byly za zvuků
státní hymny vztyčeny na stožárech u nové prodejny. Po
vyslechnutí projevů předsedy MNV, zástupce Jednoty
a organizačního odboru ONV byla přestřižena páska
a prodejna zástupcem Jednoty předána občanům do
užívání. První čestný nákup provedla s. Milada Kuchtová,

která na prodejně odpracovala nejvíce brigádnických
hodin. Asi hodinu prodávali zaměstnanci ved. s. Hrůza,
s. Kňourková a Hrůzová cukrovinky a mražené výrobky.
Slavnosti přihlíželo nejméně 300 lidí místních i cizích.
Po skončení oslavy se většina účastníků odebrala do sálu
MNV, kde požárníci připravili lidovou veselici.
Oblast masově politické a kulturně výchovné práce.
Všechny akce pořádané NV byly v předstihu řádně
zajišťovány. Slavnostních shromáždění se zúčastňovalo
průměrně 179 občanů. Na začátku zimního období byl
sestaven plán kulturně výchovné činnosti, který však nebyl
celý splněn. Na plnění úkolů v oblasti ideověvýchovné má
nesporný vliv působení čtyř druhů náboženství, které
v obci jsou.
Masové složky
Co se v průběhu roku nedařilo, byla aktivní činnost
masových složek Národní fronty. Zkušenosti prokázali, že
při aktivní činnosti se zvyšuje aktivita lidí celé obce
a úkoly nezůstávají na jedincích.

Nejaktivnější činnost vykazovali Požárníci, Myslivecké
sdružení a pomocníci PS. Dále více či méně úspěšně
pracovaly tyto složky: Svaz žen, Český červený kříž, SRPŠ,
Svazarm. Mládežnická organizace nepracovala vůbec. Ve
spolupráci s Požární ochranou hrála hudební skupina
( vedená s. Tretinou ), která pořádala v zimě čaje pro
mládež místní i z okolí.
KSČ
Organizace KSČ v obci byla sloučena s organizací statku
a její vedení převzal s. K. Zábrodský. Mimo zajišťování
úkolů daných plánem a směrnicemi OV KSČ bylo
prováděno ideově politické školení pro členy KSČ, polance
a aktivisty. Školení prováděl s. Ondruch.
Oslavy významných výročí, zábavy
V lednu bylo vzpomenuto výročí V.I.Lenina. K 25. výročí
Února byl vydán „ Přerovák“. Plesy ani zábavy v těchto
dvou měsících nebyly.
V březnu byla oslava MDŽ, na které vystoupili
s kulturním programem děti MŠ, ZDŠ a hudební skupina.
V dubnu – 30.4. – proběhla obcí štafeta na počest
30. výročí Osvobození, čímž byly také oslavy zahájeny.
Prvomájové manifestace se občané zúčastnili v Mikulově.
Oslava Dne vítězství proběhla 9. května v sále MNV. Při
této příležitosti byl proveden slib pionýrů a předány
občanské průkazy. Na závěr se všichni účastníci odebrali
k pomníku, kde byl položen věnec.
31. 5. při příležitosti otevření prodejny byla na místním
hřišti provedena soutěž družstev mladých požárníků
z okolních obcí a večer pak byla lidová veselice.
V červnu byl pro děti zorganizován Dětský den, který měl
sportovní charakter. O různé soutěže a zábavy zde nebyla
nouze. Bavily se nejen děti, ale i dospělí.
27. a 29. září uspořádali Požárníci krojované hody. V sále
i venku na parketě se četní návštěvníci dobře bavili.
Oslavy VŘSR proběhly 6. listopadu – v předvečer tohoto
výročí. Asi 80 občanů se v lampionovém průvodu odebralo
k pomníku, kde bylo krátce, ale důstojně vzpomenuto
významu VŘSR pro celý socialistický svět.
Místní lidová knihovna
Jako vedoucí MLK pracovala učitelka ZDŠ s. Anna
Hladíková. Knihy byly pravidelně půjčovány každé úterý
odpoledne a především knihovnu navštěvovali mladí
čtenáři. V roce 1975 jim přibylo 125 nových knih a to
takových, o které se především děti nejvíce zajímaly.
Rovněž byla doplňována naučná literatura, především
bohatými obrazovými publikacemi, které se týkají našeho
společenského a kulturního života a budovatelského dění.
Největší čtenářský zájem byl o nedostatkovou dobrodružnou literaturu a o literaturu naučnou. Počet čtenářů
dosáhl čísla 80, z čehož jsou ¾ čtenářů dětských
a mládeže. V knihovně byly k dispozici i časopisy 100+1
zajímavostí, Domov, Věda a technika mládeže.
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