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Zasedání se zúčastnilo šest členů zastupitelstva,
zapisovatelka a jeden občan.
Hlavním bodem programu bylo uzavření Smlouvy o
provozování kanalizace a ČOV s akciovou
společností VaK Břeclav. Dlouhou diskusi vyvolalo
zakotvení povinnosti obcí hradit VaKu případné
ztráty z pro- vozování. Toto ustanovení odmítl VaK
ze smlouvy vyjmout neboť postupuje podle zásad
jednotných pro všechny obce okresu Břeclav.
Smlouva byla schválena pěti hlasy.
Dále ZO schválilo bezúplatný převod pozemků
parc.č.8/3 a 694/6 z majetku České republiky do
vlastnictví obce.
Jako vždy před závěrem roku zastupitelstvo vydalo
novou obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích, s aktualizovanou výší poplatku za komunální
odpad. Pro rok 2008 činí poplatek 450,-Kč na osobu
a byl stanoven kalkulací, podle skutečných nákladů
předchozího roku.
ZO schválilo pronájem zemědělských pozemků
parc.č. 2024, 2019, 2020, 2016/1, 2014 a 2012 firmě
Ekolán s.r.o. se sídlem v Březí.
Zastupitelé schválili uzavření Dohody o vzájemné
spolupráci Obce Nový Přerov s obvodním odd.
Policie ČR Mikulov. Jedná se o zkvalitnění oblasti
zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti v rámci
celorepublikové akce Comunity policing.
ZO schválilo rozpočtové provizorium na rok 2008
a rozpočtový výhled na roky 2009-2010.
Projednán byl návrh příspěvků na provoz ZŠ
Drnholec a MŠ v Novém Přerově pro rok 2008.
Přesto, že byly některé požadované položky z návrhu
vyškrtnuty, zaplatí naše obec na provoz ZŠ 75 tisíc
korun a na provoz MŠ 185 tisíc korun.
Zastupitelstvo schválilo prodloužení nájemní smlouvy
na byt v budově OÚ manželům Matějkovým o další
tři roky. Zároveň bylo zvýšeno nájemné dle vzorce
uvedeného v zákonu č. 107/2006 Sb. - o 10,4 %.

Ročník: 36

Číslo: 1/2008

Z žádostí občanů:
a) Manželé Kollerovi z Brna– žádost o odprodej
pozemku parc.č. 1797 k výstavbě rodinného domu.
Schválen prodej formou Smlouvy o budoucí smlouvě.
b) R. Nešporová a V. Michálek - žádost o odprodej
pozemků parc.č 1793 a 51/1. S ohledem k rozestavěnosti
stavby ZO žádosti vyhovělo.
c) K. Filipová - žádost o přímý prodej pozemku parc.č.
1768/1 k výstavbě RD. Zastupitelstvo zrušilo usnesení o
prodeji pozemku formou SOBKS a žádost znovu projedná
poté, kdy žadatelka získá sousední pozemek do svého
vlastnictví.
d) A. Kissová – žádost o poskytnutí půjčky z bytového
fondu na výměnu oken domu čp. 129. Poskytnutí půjčky
ZO schválilo.
e) H. Špičáková – žádost o odprodej pozemku parc.č.
2410 – zahrada za domem čp. 105. ZO schválilo záměr
obce
o
prodeji.
f) Město Mikulov – žádost o příspěvek na poradnu pro
manželství, rodinu a děti v Mikulově, ZO žádosti
nevyhovělo.
V dalších bodech
- bylo projednáno vyúčtování nákladů na provoz ZŠ
Novosedly za rok 2006. Původní rozpočet ve výši 453 tis.
byl překročen na 515 tisíc. Zřizovatel neinformoval obec o
navýšení nákladů, ani o tom, že v důsledku odchodu žáků
bude muset v příštím období přispívat obec Nový Přerov
také na mzdy školských pracovníků. ZO pověřilo
starostku jednáním s obcí Novosedly.
- starostka požádala členy zastupitelstva, aby na příštím
zasedání předložili své návrhy na funkci kronikáře obce,
za p. Valíčkovou, která z funkce odstoupila.
- stavba kanalizace a ČOV byla v létě uvedena do
trvalého provozu. V naší obci kanalizace využívá 82%
domácností. Zbytek tvoří neobydlené domy. Reálné je
připojení ještě asi 8 domácností. ZO se usneslo, že obec
bude přispívat na nákup materiálu gravitačních částí
domovních přípojek občanů pouze do konce roku 2008.
- ZO projednalo provoz sběrného dvora v zimním
období a stanovilo frekvenci provozní doby takto: každý
sudý týden, vždy v sobotu od 10.00 do 11.00 hodin.
Zajištění dohodou o provedení práce.

Kalkulace místního poplatku za svoz
komunálního odpadu – 2008
Podkladem pro kalkulaci jsou skutečné náklady na svoz
a likvidaci kom. odpadů v obci Nový Přerov za rok 2007.
Započitatelné náklady
Odměna za třídění Ekokom
Skutečné náklady
Děleno poč. Obyvatel a chalup.
Výsledek kalkulace poplatku

180.839,20
-14.587,166.252,20
358
464,39

Zastupitelstvo stanovilo obecně závaznou vyhláškou,
č. 2/2007 o místních poplatcích, že v roce 2008
bude obec vybírat místní poplatek za komunální odpad
veš výši 450,-Kč.
Je to méně, než kolik by měl každý z nás dle kalkulace
zaplatit, rozdíl bude hrazen z obecního rozpočtu.

POD ČAROU:
Z výpočtu vidíme, že za likvidaci komunálního odpadu na
jednoho občana vydala v r. 2007 obec 464,- korun.
Poplatek však byl vybírán ve výši 400,-Kč. Rozdíl je
hrazen z obecního rozpočtu. Na likvidaci veškerých ( nejen
komunálních) odpadů
jsme v r. 2007 vynaložili
200.824,- Kč. Přitom od obyvatel a chalupářů mělo být
vybráno 140.367,- Kč. Rozdíl ve výši 60.457,- korun je
hrazen z obecního rozpočtu.
Tyto peníze bychom však mohli využít na něco
užitečnějšího.... Snad příště.

Pro letošní rok jsme požádali o dotace Jihomoravský kraj, a to
na opravu sociálního zařízení v naší mateřské škole ve výši
222 tisíc , a na opravu ústředního vytápění v MŠ – ve výši
451 tisíc korun. V únoru jsme odeslali žádost o dotaci na
pořízení části výstroje a výzbroje jednotky Sboru dobrovolných
hasičů ve výši 55 tis. Kč.
Dne
28.2.2008
schválilo
Zastupitelstvo
JMK
naší
obci
poskytnutí půl milionové dotace z fondu
pomoci malým obcím na opravu
sociálního zařízení a ústředního
vytápění v MŠ. Akce bude realizována
v době letních prázdnin.
O dotaci na SDH bude Zastupitelstvo JMK rozhodovat
až v dubnu .
Přiznána nám byla rovněž dotace na tzv. veřejně prospěšné
práce – tj. na zaměstnávání pracovníků na úklid a údržbu
veřejných prostranství a majetku obce.
Bohužel se letos nemůžeme ucházet o „velké“ dotace
z národních i evropských dotačních fondů, neboť jejich
získání je podmíněno vložením vlastního podílu ve výši 30 –
50 % dotace, které letos v rozpočtu
nemáme.
Přesto se nevzdáváme a hledáme každou možnost jak
získat finance pro naši vesnici.

M. Popelářová

Tak, jako každý člověk, má i obec své plány. A stejně jako
každého z nás omezuje v realizaci těchto plánů obsah
peněženky, tak i obec omezuje v realizaci plánů výše
rozpočtu. Některé roky investujeme víc, v dalších letech pak
musíme šetřit. Naše obec v posledních letech realizovala dvě
náročné investiční akce – výstavbu kanalizace a ČOV,
společně se sousedními Novosedlí a rekonstrukci lávky pro
cyklisty. Oprava mostu přišla na 4,2 mil. korun z nichž
vlastní zdroje činily asi 230 tisíc Kč.
Celková hodnota kanalizace v Novém Přerově činí 25 mil.
korun. Na stavební část kanalizace jsme v letech 2003–2008
z obecního rozpočtu vynaložili 5.125 tis. korun. Tyto finance
se sháněly jen s obtížemi, formou úvěru,
půjček nebo
výběrem nájmu za pozemky na 10 let dopředu. Na
zálohách na stočné bylo vybráno necelých 100 tis.
Budování kanalizace s sebou neslo kromě investičních
nákladů spoustu vedlejších výdajů, se kterými se předem
nepočítalo : za odborný dohled 197 tisíc, za elektřinu na
ČOV 165 tis., za elektřinu u sběrných šachet 138 tisíc, za
materiál na gravitační části domovních přípojek 217 tisíc a za
odběr vody na ČOV 8 tisíc. Celkem 725 tisíc, z nichž 185 tis.
zbývá uhradit ještě v letošním roce. Navíc budeme příštích
10 let splácet půjčku ze SFŽP včetně úroku - každý rok 525
tisíc.
Pro náš skromný rozpočet jsou to značné výdaje, ale
musíme se s nimi vypořádat. Vždyť na druhou stranu, není
mnoho malých obcí, které se mohou pochlubit tím, že mají
vybudovanou kanalizaci, natož veškeré inženýrské sítě !
Zároveň však musíme počítat s tím, že v příštích letech
budou financemi limitovány naše PLÁNY a MOŽNOSTI.
M.Popelářová

E.ON u nás zainvestuje !
V loňském roce zahájila naše obec jednání se zástupci
společnosti E.ON Energie o možnosti připojení lokality
vinných sklepů pod Přerovským vrchem k vedení nízkého
napětí. Firma E.ON tuto možnost připustila za
předpokladu, že bude dostatečný počet odběratelů.
Vzhledem k tomu, že se v první vlně přihlásilo téměř 30
žadatelů o připojení zahájil oblastní manažer projektové
práce. Vzhledem k tomu, že technicky nevyhovující
betonové sloupy nebylo možné využít
vznesla obec
žádost o realizaci vedení na dřevěných sloupech, které do
rázu krajiny lépe zapadají. Přesto, že toto řešení bylo
finančně náročnější, předložený projekt představenstvo
společnosti E.ON schválilo.
Místní vinaři ani obec nebudou muset do realizace
stavby vkládat žádné vlastní prostředky. Firma E.ON
zainvestuje celý projekt v hodnotě 2,5 milionu korun, což
považujeme za veliký úspěch a přínos pro rozvoj naší
vesnice. Stavba představuje novou trafostanici, 1000m
vedení vysokého napětí, 1300m vedení nízkého napětí
a cca 30 kabelových přípojek. Záměr by měl být
realizován již ve posledním čtvrtletí letošního roku. Vše
závisí na rychlosti projektantů, stavebního řízení,
výběrového řízení a dodavatelské firmy. Žádosti je možné
stále
zasílat.
Tiskopis
si
můžete
stáhnout
na
internetových stránkách www.eon.cz nebo vyzvednout
v kanceláři OÚ Nový Přerov a zaslat na a dresu:
E.ON Energie, a.s.
Call centrum
Poštovní přihrádka 54,
Lidická 36
656 54 BRNO
M.Popelářová

Společenská kronika
Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku oslavili svá významná
životní jubilea tito naši spoluobčané:
Lorencová Drahomíra
Cibulková Olga
Struharňanská Katarína
Kucejová Alžběta
Hryčovská Anna
Saková Naděžda
Kovaříková Zuzana

55 let
75 let
95 let
55 let
75 let
75 let
75 let

Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.
______________________________________
_____
Naposledy jsme se rozloučili s našimi
dlouholetými spoluobčany:
paní Rozalií Balkovou,
a panem Štěpánem Benkou

Ke konci února dokončili pracovníci Katastrálního úřadu
pro JMK v Brně veškeré mapové podklady pro digitální
zaměření všech hranic pozemků v intravilánu (uvnitř)
obce. Nyní bude obnovený operát předán na Katastrální
úřad Mikulov, kde provedou zakreslení digitálně zjištěných
hranic a výměr do mapových listů.
V měsíci dubnu bude zahájeno námitkové řízení, o kterém
budou všichni občané informováni oznámením na úřední
desce OÚ Nový Přerov. Mapové podklady budou vyloženy po
dobu 10-ti pracovních dní na obecním úřadě k nahlédnutí,
případně pro vznesení námitek. Do 15 dnů po ukončení
námitkového řízení pak Katastrální úřad vyhlásí platnost
obnoveného operátu.
M.Popelářová - starostka obce

Fandím všem „ dobrým rybářům “
Již čtvrtým rokem máme v Novém Přerově místní spolek
rybářů. Začínali jsme v roce 2004 v počtu 36 členů, jak

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Diakonie Broumov se obrátila na naši obec s žádostí
o uspořádání humanitární sbírky ošacení. Tato organizace
poskytuje materiální pomoc v nouzi všem potřebným lidem u
nás i v zahraničí. Zastupitelstvo tuto výzvu přijalo
a sbírka se uskuteční v sobotu 15.3.2008 v době od 14.00 do
17.00 hodin v sále KD. Organizačního zajištění sbírky se
ochotně ujaly paní Feigerlová a Vítková.
Co můžete přinést:
− letní a zimní oblečení
− lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
− peří, péřové přikrývky a polštáře, deky i vatované
− nepoškozenou obuv, kabelky, tašky, batohy
− hračky a školní potřeby
Věci, které do sbírky nepatří:
− lyžařské boty, lyže, oděvy ze silonu a dederonu, ledničky,
televize, počítače, jízdní kola, kočárky
Podrobné informace : www.diakoniebroumov.org
Věci přineste zabalené do igelitových pytlů nebo svázané do
krabic, aby se transportem nepoškodily. Nic nepřijde
nazmar, co se nepoužije pro humanitární pomoc, bude
zpracováno k průmyslovým účelům. Jinak by tento materiál
skončil v komunálním odpadu. Děkujeme.

Finanční úřad v Mikulově
oznamuje rozšíření úředních hodin v měsíci březnu,
po dobu podávání přiznání k daním z příjmu, na podatelně
a pokladně: ÚT 25.3.2008 8.00 – 18.00 hodin
ST 26.3.2008 8.00 – 18.00 hodin
ČT 27.3.2008 8.00 – 18.00 hodin
PÁ 28.3.2008 8.00 – 18.00 hodin
SO 29.3.2008 8.00 – 12.00 hodin
PO 31.3.2008 8.00 – 18.00 hodin
Polední přestávka na pokladně 11.00 – 11.30 hodin.

místních, tak i přespolních. Začínali jsme plni elánu a díky
společnému úsilí dnes máme krásnou násadu ryb, a už jen
čekáme na naše velké úlovky. Každý člen se rozhodl
dobrovolně přispívat 50,-Kč měsíčně na krmení pro ryby,
provoz a údržbu okolí rybníka. V roce 2006 jsme zakoupili
motorovou pilu a uvažujeme také o křovinořezu.
Hned první léto jsme uspořádali závody, kterých se
zúčastnilo 32 rybářů. Pak se stalo pravidlem každým rokem
uspořádat závody 2x ročně pro dospělé a 1x ročně pro děti –
vždy k MDD. Mohu říci, že děti si závodění vyloženě užívají a
je překvapením, že některá děvčata jsou lepší rybáři než kluci.
Hlavním našim přáním je hodně spokojených „tichých
bláznů“, které rybaření baví, chodí si k vodě odpočinout od
denních starostí, a těší je každý záběr. Těšilo by nás víc, kdyby
si ovšem nemuseli napřed uklidit místo od nepořádníků,
kterým je zatěžko ujít pár kroků a odpadky vhodit do pytlů
umístěných okolo rybníka od jara do podzimu. I když členů
ubylo, je nás 26 platících, budeme se snažit udržet rybník
alespoň v takovém pořádku, jako je dnes. Všichni rybáři, kteří
mají zájem o krásnou zábavu jsou vítáni. Věřte, že ten zážitek,
když taháte velkou rybu, a do poslední chvíle nevíte, jestli ji
dostanete na břeh, nebo v poslední chvíli uteče, je
neopakovatelný. A také bychom si měli uvědomit, že máme
krásný rybník , vhodný nejen k rybaření, ale také ke koupání
či bruslení, který nám mohou v širokém okolí jen tiše závidět.
Fandím všem „ DOBRÝM RYBÁŘŮM “
Gabriel Kis

V tomto školním roce navštěvuje naši mateřskou školu
celkem 10 dětí, které vyučuje p. učitelka Marie
Bártová z Drnholce. Paní Jarmila Šebestová v MŠ
uklízí a chystá dětem svačinky. Provoz je od 7 – 12
hodin.

V minulém čísle Přerováku jsme si kladli otázku, jak je možné, že počet
vývozů popelnic na jednoho občana se u jednotlivých domácností tak
markantně liší. Oslovili jsme proto domácnosti s nejvyšším množstvím
odpadů. Společně jsem se snažili odhalit příčiny problému a nalézt jeho
řešení. Děkujeme všem, kteří neprodleně provedli nápravu stavu – jak
je vidět ve výkazu za poslední tři měsíce roku 2007. Jsou to sice první
vlaštovky, ale vždy potěší, když zaznamenáme něco pozitivního.
Snahu všech občanů TŘÍDIT ODPADY však bohužel znehodnocují ti
jedinci, kteří ZŘEJMĚ OMYLEM vhazují barevné lahve do kontejneru
pro bílé sklo. Když potom přijede sběrný vůz ( jeden týden se odváží
bílé, jeden týden barevné sklo) a vidí v obou kontejnerech pomíchané
lahve všech barev, nezbývá nic jiného, než vše sesypat a odvézt
najednou. Firma STAVOSUR, která sklo recykluje totiž nepřevezme
zásilku bílého skla, pokud jsou v něm namíchány jiné barvy. Věřím, že
se jedná pouze o nedopatření, a že budeme třídění skla věnovat
zvýšenou pozornost.
VÝSLEDEK CELKU JE VŽDY ZÁVISLÝ NA KAŽDÉM JEDNOTLIVCI !
M. Tomeček

Výchovně vzdělávací činnosti dětí jsou zaměřeny na
roční
období
s přihlédnutím
na
preventivní
logopedickou péči a prvky ekologie. To znamená, že
si děti v MŠ pod vedením učitelky procvičují a rozvíjejí
řeč, pohybové aktivity, výtvarné a pracovní činnosti
a vše ostatní, co patří k tomuto věku. Od začátku
školního roku děti měly výstavku ozdobených dýní,
výtvarných prací vždy k danému tématu, účastníme
se vítání občánků v obci, jezdili jsme plavat do
Plavecké školy v Hustopečích, navštěvujeme divadlo
Radost v Brně, uspořádaly jsme pro děti karneval i
s návštěvou dětí z Jevišovky. Při této příležitosti
děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli se
zajištěním občerstvení pro děti na tyto akce. V dalším
období plánujeme „Vynášení Paní Zimy, pálení
čarodějnice, oslavu Dne Země / děkujeme za hliník a
baterie/, tradiční turistický výlet na Svatý Kopeček do
Mikulova, oslavu MDD, sportovní olympiádu v MŠ
v Jevišovce, výlet do ZOO do Hodonína, návštěvu
ranče v Hrušovanech nad Jevišovkou a loučení se
školáky.
Zároveň bych chtěla ještě jednou poděkovat všem
za pomoc při zajišťování akcí / zde patří třeba i
ochota zavést děti autem na nějakou akci/ a
připomínám rodičům, kteří mají děti starší 2 let, aby
neváhali a podali si přihlášku do MŠ na příští školní rok,
zápis byl již vyhlášen v měsíci únoru.
Danuše Ottová

V letošním roce se zákonem č. 338/1992 Sb. zvýšila sazba
daně z nemovitosti u obytných domů z 0,60 Kč/m2
na 1,- Kč/m2. Finanční úřad provedl přepočet daně
poplatníkům, kteří mají trvalý pobyt na území naší obce
nebo zde vlastní nemovitost. O novém vyměření daně FÚ
informuje vyhláškou zveřejněnou na úřední desce OÚ
Nový Přerov. Novou výši daně si můžete ověřit
v hromadném předpisném seznamu, který je k dispozici
k nahlédnutí na zdejším obecním úřadě. Pro úhradu daně
bude FÚ rozesílat poukázky, stejně jako v předchozích
letech, v měsících dubnu – květnu. Daň je splatná do
2.6.2008.
J. Vašíčková

N E ZA M Ě ST N A N O ST
V této rubrice Vám přinášíme aktuální informace o stavu
nezaměstnanosti v naší obci a v mikulovské oblasti. Bohužel
tentokrát musíme konstatovat, dle údajů za měsíc únor 2008, že
Nový Přerov obsadil v pomyslné příčce obcí Mikulovského regionu
nelichotivé první místo. Počet nezaměstnaných v naší obci opět vzrostl.
Z celkového počtu 140 obyvatel v produktivním věku, je 25 v evidenci
úřadu práce, z toho 15 mužů a 10 žen.
Aktivní
muži

Nezam.
muži

Míra %
muži

Aktivní
ženy

Nezam.
ženy

Míra %
ženy

81

15

18,52

59

10

16,95

Míra nezaměstnanosti v Novém Přerově činí 17,86 %.
Na 2. místě je obce Dobré Pole s 13,02 % a na 3. Jevišovka s 12,61%.

ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZONY 2008
NA CYKLOSTEZCE BRNO-VÍDEŇ
Dne 10. května se bude v Novém Přerově konat pod
záštitou obce Nový Přerov slavnostní zahájení sezony na cyklostezce
Brno – Vídeň. Očekává se účast přibližně 200 – 300 cyklistů. Zázemí
návštěvníkům poskytne ekofarma „Jáňův dvůr“. Akci bude doprovázet
kulturní program.
****

Letos nabídla naše obec uchazečům o zaměstnání 3 pracovní
místa na veřejně prospěšných pracích ( VPP). Jedná se o dělnické
práce při čištění, úklidu a údržbě veřejných prostranství a majetku obce.
Hrubá mzda 10 tis. Kč. V prvním kole byli přijati dva zaměstnanci,
ostatní tuto práci odmítli z důvodu zdravotního omezení. Naopak
někteří uchazeči by pracovali velice rádi, ale nesplňují kriteria úřadu
práce pro zařazení do výkonu VPP. (půl roku v evidenci nebo věk nad
50 let nebo zdravotní omezení) Snad se podaří třetí volné místo obsadit
v dalším kole.
M. Popelářová - starostka obce

Ve stejném termínu, tedy 10. května 2008,
pořádá místní spolek vinařů v Novém Přerově
tradiční košt vína. Letos se koná již o 12. ročník
této významné kulturní akce.
Srdečně zvou pořadatelé.

TŘIĎTE ODPAD – MÁ TO SMYSL !
Zdroj článku:

ROZPOČET OBCE NA ROK 2008
PŘ ÍJMY:
Daňové příjmy
2.727.000,Dotace- VPP+správa
107.800,Vratky, VaK + SFŽP
1.550.000,Vlastní příjmy
229.200,Příjmy celkem:
4.614.000,Financování – přij. debet 140.000,Součet:
4.754.000,VÝDAJE:
Doprava, cestovní ruch
8.500,Kanalizace
841.500,Mateřská škola
303.000,Příspěvky ZŠ
282.000,Školní jídelny
35.000,Knihovna
46.000,Kronika,Přerovák
5.000,Kulturní dům
15.000,Jubilanti,mládež
6.500,Dvojdomek
4.300,Příspěvky stavebníkům
50.000,Veřejné osvětlení
45.000,Hřbitov – vodné
2.000,DSO Mikulovsko
8.000,Náklady na prodej pozemků
5.000,Likvidace odpadu
206.000,Údržba zeleně-mzdy,mater.
233.500,Sbor dobrovolných hasičů 14.500,Zastupitelstvo obce
769.500,Mzdové nákl. zaměstnanců
338.000,Činnost místní správy
147.000,Finanční operace
15.700,Výdaje celkem :
3.381.000,Financování-splacený
debet
123.000,Splátka půjčky Montgas
1.250.000,Součet:
4.754.000,Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ a
schválen na zasedání zastupitelstva dne 15.2.2008.
J.

Vašíčková

Dne 21.12.2007 vstoupila Česká republika mezi 24 států
Schengenského prostoru, které zrušily kontroly na
společných hranicích. Jaké změny
nám to přineslo? Hraniční přechod
„u kapličky“ je možno překračovat
bez časového omezení, a není již
určen pouze pro pěší a cyklisty. Do
Rakouska tudy mohou jezdit
motorová vozidla o hmotnosti do
3,5t. Jinak je možné překračovat státní hranice i mimo
současné hraniční přechody. Vždy však musíte mít u sebe
platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Bližší
informace na www.mvcr.cz

http://www.jaktridit.cz/odpady/index.html

Proč třídit odpad? Zkuste se nad touto otázkou zamyslet
dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl:
protože mám rád přírodu; nechci, aby přibývaly skládky;
jenom
správně roztříděný odpad je
možné dále
zpracovávat - recyklovat; je to móda; slyšel jsem, že se
to má dělat……. Všechny tyto odpovědi jsou dobré,
zkusíme je seřadit. Způsoby nakládání s odpady dle
vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:
1. Omezování vzniku odpadů - už při nákupu
rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme
2. Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad smíchá,
není možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je
nutné třídit odpady již v domácnostech
3. Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již
dále využít se zneškodňují (např. skládkováním)
Každý z nás vyhodí za rok
asi 150 - 200 kg odpadů.
Pokud však odpady už
doma třídíte a dáváte je
do barevných kontejnerů,
umožníte tak recyklaci
více než třetiny tohoto
množství. Za rok tak
můžete vytřídit až 30 kg
papíru, 25 kg plastů, 15
kg
skla.
Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit,
umožníte tak jejich další zpracování. Odpady z barevných
kontejnerů, jsou svezeny na dotřiďovací linku. Odtud
putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají
nové výrobky - tento proces se nazývá recyklace odpadu.

Kam patří jednotlivé odpady:
Autovraky, - určená autovrakoviště (informace na
pověřené obci), některé části do kovošrotů
C/PAP - kombinované obaly složené z několika různých
materiálů - směsný odpad (kromě nápojových krabic)
CD nosiče - směsný odpad
CD - plastový obal - kontejner na plasty
Elektrotechnika - televize, kuchyňské spotřebiče,
telefony, kabely - prodejce, sběrný dvůr
Gumy, zahradní hadice - sběrný dvůr
Hygienické potřeby (kapesníky, pleny ) - směsný odpad
Chemikálie, motorové oleje a barvy
- sběrný dvůr nebo speciální automobil pro mobilní sběr
nebezpečných odpadů, jde o NEBEZPEČNÝ ODPAD
Plasty, plastové sáčky a tašky - kontejner na plasty
Keramika,porcelán,drátěné sklo,zrcadlo - směsný
odpad
Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víčka,
alobal - ve větším množství sběrné dvory, kovošroty
nebo směsný odpad
Léky - lékárna, nebo sběrný dvůr či speciální automobil
na sběr nebezpečných odpadů
Nábytek, podlahové krytiny, sanita - sběrný dvůr
Nápojové kartony – kontejner na nápojové obaly
Oblečení - charitativní společnosti nebo charita
Papír mastný a znečistěný, uhlový a voskovaný směsný odpad
Pneumatiky - prodejce, sběrný dvůr
Polystyren pěnový - kontejner na plasty
Potraviny, bio odpad - kompost nebo směsný odpad
PVC - novodurové trubky, podlahové krytiny, hračky
- objemnější do sběrného dvora, ostatní do směs. odpadu
Stavební sutě - sběrný dvůr –pouze omezené množství
Zahradní odpad - zahradní kompost, nebo sběrný dvůr
Železný šrot - výkupny druhotných surovin, kovošroty,
sběrný dvůr

Z obecní kroniky
Pokračování z roku 1975
Místní národní výbor: - na základě usnesení listopadového
pléna ÚVKSČ z r. 1974 byly stanoveny pro rok 1975
úkoly, kterými byla v podstatě doplněna dřívější usnesení
NV a volební program. Šlo o tyto úkoly:
1) prohlubování politickovýchovné práce NV v součinnosti
s orgány NF – poslanci se svými voliči v jednotlivých
obvodech.
2) řešit případy předražování a nedodržování
vah, poškozování majetku v soc. vlastnictví, řešení případů nedostatečného
zásobování palivy, alkoholismus.
3) sledovat hospodaření MNV, neprovádět
akce, které nejsou ve volebním programu,
akce investičního charakteru zajišťovat s předstihem.
4) pro zlepšení situace po stránce vodních zdrojů projednat
a připravit možnost napojení obce na zjištěný zdroj
vody.
5) ve spolupráci s výborem a složkami NF zajistit důstojný
průběh oslav 30. výročí osvobození.
6) prověřit stávající nízké důchody u důchodců obce a
provádět opatření k úpravě.
7) upravit pracovní dobu v MŠ tak, aby vyhovovala
zaměstnaným matkám. Umísťovat přednostně děti
zaměstnaných matek.
8) zajistit potřebnou místnost pro činnost mládeže
( v budově staré MŠ )
Finanční hospodaření MNV
V roce 1975 zaznamenaly příjmy a vydání MNV nejvyšší
obrat za dobu trvání MNV v Novém Přerově. Celkový
příjem činil 1.671.223,-Kčs, z toho byla dotace na
výstavbu MŠ 900.116,- Kč a 574.483,- Kč za prodej nové
Jednoty. Výdaje činily 1.434.640,-Kčs. Tato položka byla
čerpána na dokončení Jednoty ( 194.702,-) výstavbu MŠ
(913.696,-) na školství a kulturu, sociální věci apod.
Výsledek hospodaření r. 1975 činí zisk 236.583,-Kč.
Plenární zasedání MNV
Uskutečněno celkem 7 zasedání. Průměrná účast poslanců
byla 90 % , občanů 30%. Z plenárních zasedání byla
přijímána usnesení s konkrétními úkoly pro radu
a komise. Projednávaly se zásadní otázky rozvoje obce,
plány akce „Z“, výstavby obce, rozpočty, hospodaření
MNV a plány činností. Zasedání se pravidelně
zúčastňoval poslanec ONV s. Ondruch.
Rada MNV
Celkem 24 schůzí, účast členů 92 %. Řešily se úkoly z
pléna MNV, úkoly ze směrnic a usnesení ONV, úkoly
akce „Z“ a investiční výstavba, zabývá se činností komisí
a kontroluje jejich práci.

Při radě MNV byly tři komise a dočasná komise výstavby,
která působila při budování a akci „Z“.
Činnost komise veřejného pořádku
byla nepravidelná. Na uskutečněných schůzích řešila
úkoly podle plánu práce a další problémy, vyplývající ze
života obce. Komise školská a kulturní a sociálně zdravotní
se scházely pravidelně a zajišťovaly všechny úkoly na ně
kladené.
K 1.1.1975 byla ustavena komise sboru pro občanské
záležitosti, jejíž činnost řídila s. Kuchtová. Komise
spolupracovala s komisí SOZ v Novosedlech. Ve
spolupráci s dětmi ZDŠ provádí uvítání a blahopřání
a plní dobře všechny další úkoly.
Činnost dočasné komise výstavby byla ukončena
dostavbou prodejny. Její výsledky byly nízké, v průběhu
celého období své činnosti se neprosadila.
Hlavní ukazatele činnosti NV
1) dokončení akce Jednota v hodnotě díla 750 tis. Kč a její
předání do užívání 31.5.1975.
2) dokončení socializace vesnice, snížení záhumenkového
hospodářství soukromých držitelů z 0,5 na 0,25 ha
zemědělské půdy. K splnění tohoto úkolu byla utvořena
zemědělská komise s předsedou Al. Filipem. Úkol byl
splněn a dokončen HTÚP v katastru obce a převedením
zbývající částí zem. půdy mimo zahrad do jednoho
honu. Zbývá přesvědčit tři záhumenkáře
0,50
( Michna Antonín, Tretina Frant., Hrůza Rudolf ml. )
3) dokončení výstavby chodníků a opatření dlaždic.
4) výstavba MŠ v hodnotě díla 1.435 tisíc bude dokončena
v první pol. r. 1976.
Závazek občanů
4.600 brigádnických hodin byl
splněn a o 450 hodin překročen.
Rovněž byl splněn závazek
občanů v neinvestiční části budování zeleně, úprava veřejných
prostranství, soukromé výstavby a oprav.
Činnost MNV lze hodnotit kladně, neboť ani jeden
z ukazatelů nezůstal nepovšimnut a podle možností
a časových rezerv se více či méně na jednotlivých úkolech
pracovalo.
Výstavba nové prodejny
Stavba byla započata 10. května 1973.
Odpracováno brigádnických hodin :
Rok 1973 - 3.010
Rok 1974 – 6.507
Rok 1975 – 5.240
Hodnota díla 750 tisíc Kč.
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