Přerovák
Zpravodaj Obce Nový Přerov
Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
30. dubna 2009
 Zasedání se zúčastnili všichni členové zastupitelstva.
 Krajský úřad provedl dne 21.4.2009 konečné přezkoumání hospodaření naší obce. Nebyla zjištěna žádná závažná
rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
obce v budoucnosti. Zastupitelstvo schválilo hospodaření
Obce Nový Přerov za rok 2008 bez výhrad.
 ZO schválilo pořízení nového Územního plánu obce
se zahájením prací v roce 2009.
ZO schválilo obnovení nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 003 v obecním dvojdomku na dobu určitou, a to od
1.4.2009 do 31.12.2009. Měsíční úhrada za užívání bytu
2.251,-Kč.
Z žádostí :
ZO schválilo prodej pozemků k výstavbě RD:
.
- formou budoucí kupní smlouvy pozemek parc.č. 694/6
- přímým prodejem pod rozestavným RD parc.č. st. 209.

11. června 2009
 Zasedání bylo přítomno šest členů zastupitelstva.
 ZO schválilo závěrečný účet Obce Nový Přerov za rok
2008 bez výhrad.
 Zastupitelstvo schválilo přijetí účelové dotace ve výši
50 tisíc korun z rozpočtu JMK v roce 2009 v rámci PRV,
a to na akci „ Rozšíření technické infrastruktury pro novou
bytovou výstavbu v Novém Přerově“.
 ZO schválilo přijetí účelové dotace ve výši 50 tis.Kč
z rozpočtu JMK v roce 2009 v rámci PRV, na projektovou
přípravu akce „Celková obnova veřejných prostranství po
realizaci všech inženýrských sítí v Novém Přerově“.
 ZO schválilo
podání žádosti a přijetí účelové
neinvestiční dotace ve výši 155 tis.Kč z Ministerstva
kultury, na akci „ Nový Přerov, pietní místo - úprava“.
 ZO rozhodlo zadat zpracování energetického auditu
budovy MŠ a dle výsledku požádat o dotaci z operačního
programu životního prostředí na zateplení budovy MŠ.

Ročník: 37

Číslo: 3/2009
3/2009

 Na základě žádosti schválilo zastupitelstvo zkrácení
doby vyzvánění zvonů v 6.00, 12.00 a 18.00 hodin v
kostele sv. Michaela ze čtyř na dvě minuty. Posun času
vyzvánění ze šesté na sedmou hodinu schválen nebyl.
 ZO projednalo vyúčtování nákladů za provoz MŠ Nový
Přerov, které za rok 2008 činily 222 tisíc korun.
 ZO projednalo možnost prodloužení provozní doby
MŠ v Novém Přerově do 16 hodin. Změna závisí na počtu
přihlášených dětí.
 Byla projednána možnost rozšíření Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje - VI. etapy,
tzv. Znojemsko - na území obcí Pohořelicka, Mikulovska
a Hrušovanska. Obce, které přistoupí do systému mají
garantované spoje, a musí přispívat do účelového fondu
50,- Kč na občana a rok.
 Starostka informovala ZO že místní sbor dobrovolných
hasičů, který zorganizoval letos v rámci MDD pro děti
sportovní odpoledne, nepřijal nabízené finanční příspěvky
poskytnuté stálými sponzory, neboť si zajistil svůj vlastní
sponzoring. Bylo nutné rozhodnout, jak bude naloženo
s vybranými příspěvky ve výši 14.200,- Kč. Zastupitelé se
usnesli, že pokud sponzoři nebudou proti, zakoupí obec
jeden sportovní prvek pro malé děti na dětské hřiště. Další
prvek pro starší děti bude zakoupen z nevyplacených
odměn neuvol. členů ZO.

Z žádostí :
ZO schválilo prodej pozemků k výstavbě RD:
.
- formou budoucí kupní smlouvy pozemek parc.č. 75/8
- přímým prodejem pod rozestavným RD parc.č. 1207/108

BUDOUCNOST NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
projednávalo zastupitelstvo na svém zasedání dne
11.6.2009 na základě dotazů nových spoluobčanů. Prodloužení provozní doby do 16.00 hodin je závislé na počtu
docházejících dětí. Pro školní rok 2009/2010 je bohužel
přihlášeno pouze 8 dětí. Pro rozšíření provozu by však
bylo potřeba minimálně 15 dětí. Je ověřeno praxí, že z
počtu přihlášených dětí jich do školky skutečně dochází
pouze polovina. Výdaje rodičů na stravování jednoho
dítěte v naší školce činí cca 660,-Kč za měsíc. Poplatek
na provoz není stanoven. Obec provede anketu u rodičů
a podle jejího výsledku rozhodne o dalším postupu,
zejména pokrytí pracovní doby školskými pracovníky,
zajištění stravování dětí , finanční zajištění provozu a pod.

N E ZA M Ě ST N A N O ST
Integrovaná
veřejná doprava
- jedná se o rozšíření Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje na území obcí Pohořelicka,
Mikulovska a Hrušovanska. Obce, které přistoupí do tohoto
systému mají garantované autobusové i vlakové spoje,
a za tyto služby přispívají do účelového fondu JMK 50,Kč za občana a rok. Pro naši obec by to činilo necelých
osmnáct tisíc korun ročně. Do Nového Přerova dle návrhu
zajíždí linka 729174. Ve směru Mikulov - Hrušovany jede
8 spojů v pracovních dnech a 3 spoje o víkendu.
V opačném směru Hrušovany - Mikulov jedou 4 spoje
v prac. dnech a 3 spoje o víkendu. Z návrhu jízdních řádů
vypadl autobusový spoj v 9.00 do Drnholce. Spoj v 9.34
na Mikulov jede pouze na nádraží, tam navazuje vlak.
Cestující si však zakoupí pouze jednu jízdenku, na kterou
dojede z Nového Přerova až před mikulovskou polikliniku.
Obec zaslala připomínku k JŘ, aby linka vedená
z Hrušovan na Mikulov se zastávkou v 8.21 v Novosedlech
zajížděla také do Nového Přerova. Návrhy jízdních řádů
vybraných linek jsou vyvěšeny na úřadní desce OÚ,
kompletní informace naleznete na internetové adrese
www.idsjmk.cz/rozsirovani.aspx.
Pokud naše obec k systému IDS přistoupí, měl by
uvedený návrh jízdního řádu začít platit od 1.7.2010.
Poslední termín pro podání připomínek obcí je do 1.5.2010.
M. Popelářová

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Tyto volby se budou konat ve dnech 9. a 10. října 2009.
V pátek 9. října bude volební místnost otevřena od 14:00
do 22:00 hodin. V sobotu 10. října od 8:00 do 14:00 hodin.
Volební místnost se nachází v 1.patře OÚ Nový Přerov.
Volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku
může požádat o vydání voličského průkazu písemným
podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče již nyní,
nejpozději však 7 dnů přede dnem konání voleb.
Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb. Volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. Po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo cestovním pasem.
Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, lze požádat
obecní úřad o umožnění hlasování do přenosné volební
schránky. Po obdržení úřední obálky ve volební místnosti
se volič odebere do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací
lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním
pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Jana Vašíčková

V této rubrice Vám pravidelně přinášíme informace
o míře nezaměstnanosti v naší obci a v mikulovské
oblasti. Dle údajů za měsíc červen 2009 neklesl počet
nezaměstnaných ani ve druhém čtvrtletí. Z celkového
počtu 140 aktivních obyvatel Nového Přerova, je 36
v evidenci úřadu práce, z toho 18 mužů a 18 žen. Pro
srovnání, ve stejném období loňského roku bylo
nezaměstnaných pouze 13.
Aktivní
muži

Nezam.
muži

Míra %
muži

Aktivní
ženy

Nezam.
ženy

Míra %
ženy

81

18

22,2

59

18

30,51

Nový Přerov se stále drží na prvním pořadí v pomyslné
příčce obcí Mikulovského regionu s mírou nezaměstnanosti 25,71 %. Druhé místo s 15,33 % patří Němčičkám,
třetí je obec Jevišovka se 14,71 % mírou nezaměstnanosti
M. Popelářová

O psech a jejich držitelích
O volném pobíhání psů po veřejných prostranstvích bylo
na stránkách tohoto zpravodaje napsáno na tisíce slov.
Přesto někteří držitelé stále ignorují veškerá pravidla a své
pejsky vědomě nebo z nedbalosti nechají po vesnici volně
běhat. Za prvé se dopouštějí porušování obecně závazných
předpisů a za druhé si zřejmě neuvědomují, že tím omezují
práva svých spoluobčanů, kterým pobíhající pejskové ničí
květiny v předzahrádkách, úrodu v zahradách, výzdobu
hrobů na hřbitově, výkaly znečišťují ulice, vytím pod okny
ruší spánek nebo dokonce ohrožují jejich bezpečnost.
Proč někteří držitelé psů jednají tak bezohledně a nezodpovědně ??? Na chování psa přeci není záruční list !
Majitel psa musí v každé situaci počítat s tím, že zvíře
může ohrozit lidi. Je povinen udělat všechna opatření, aby
se to nestalo. A odpovědnost majitele platí i ve chvíli, kdy
je jindy klidný a poslušný pes k útoku vyprovokován.
Takový je závěr soudu v případu kdy vylekané
zvíře poranilo tvář sedmileté dívce. Podle
soudců majitel psa neudělal vše pro to, aby pes
dívku zranit nemohl. Na místě, kde bylo velké
množství lidí, měl ve zvýšené míře dbát na
bezpečnost a zranění dívky proto není možné označit za
náhodu. Samotná skutečnost, že pes bez náhubku a
vodítka ležel u nohy svého pána, podle nejvyššího soudu
nebyla dostatečným opatřením k zabránění vzniku škody
na zdraví dítěte při kontaktu se psem.
Pokud tedy majitel psa neudělá potřebná opatření, aby
minimalizoval nevhodné či škodlivé chování psa a negativní následky takového chování, nemůže se zříci odpovědnosti za škody nebo zranění, které zvíře způsobilo.
Majitel ručí za psa, i když tohoto někdo neúmyslně
vyprovokuje.
V době prázdnin je v naší vesnici větší pohyb osob dětí, cyklistů, turistů. Nechtěla bych zažít situaci kdy
pobíhající pes někoho vážně zraní. Voďte proto svého psa
vždy na vodítku a zabezpečte své nemovitosti tak, aby pes
nemohl utéct. Za minimum námahy tak možná předejdete
situaci, která způsobí neštěstí jinému člověku i Vám.
Milada Popelářová

Společenská kronika

POZVÁNKA NA PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ
11.–13. září 2009

Ve druhém čtvrtletí letošního roku oslavili své
významné životní jubileum naši spoluobčané:

Slavnost vína, dnes Pálavské vinobraní, má v
jihomoravském městě Mikulově kořeny již od roku 1947.
Letos se tato významná akce s tématikou vinařství
uskuteční ve dnech 11.–13. září. Jako vždy bude pro
návštěvníky v průběhu celých tří dnů připraven bohatý
program, který se odehraje v prostorách historického
náměstí, zámecké zahrady a přírodního amfiteátru pod
Turoldem. Do Mikulova se každoročně sjíždějí tisíce lidí
nejen z České republiky, ale i zahraničí. V loňském roce
přijelo na Pálavu ochutnat burčák zhruba 30 tisíc
návštěvníků!
Program dvaašedesátého ročníku Pálavského vinobraní
bude slavnostně zahájen v pátek 11. září na náměstí
fanfárami mikulovských trubačů z věže kostela sv.
Václava. Závěr oslav je naplánován na 19. hodinu v neděli
13. září, kdy bude ukončena Mezinárodní přehlídka
dechových hudeb Zlatý hrozen. Na té se představí kapely
jistě dobře známé pro milovníky dechové hudby –
Boršičanka, Bučkovanka, Lácaranka a Bojané.
Kulturní program se odehrává po celé tři dny konání akce
na historickém náměstí a amfiteátru pod Turoldem. Pro
návštěvníky bude připraven folklorní a historický
program, ale představí se také kapely různých žánrů,
například skupiny Chinaski, Čechomor, Olympic, zpěváci
Petr Bende, Kamil Střihavka a mnoho dalších. Dějištěm
Pálavského vinobraní je také mikulovský zámek, v jehož
parku je umístěna řemeslná tržnice, a Dietrichsteinská
hrobka, kde vystoupí divadlo MALÉhRY.
Novinkou letošního vinobraní je spolupráce s městem
Znojmem, které své oslavy vína chystá na stejný termín
jako Mikulov. Obě slavnosti se tak uskuteční pod
společným heslem „Pravá tvář Moravy“. Pořadatelé
lákají diváky do obou měst prostřednictvím společné
permanentky, která je v prodeji od 1. června za 300 Kč.
Zájemci se mohou dopravit do Mikulova i Znojma
speciálně vypraveným vlakem z Brna přes Mikulov do
Znojma a zpět a z Jihlavy přes Znojmo do Mikulova a
zpět. Letos poprvé jsou také obě slavnosti vína
prezentovány na společném webu www.vinobrani.cz.
S Pálavským vinobraním samozřejmě souvisejí i
gastronomické prožitky. Restaurace v Mikulově bývají na
nápor návštěvníků v době konání Pálavského vinobraní
pečlivě připraveny. Kromě toho bude na náměstí i kolem
amfiteátru situováno zhruba 150 stánků s nabídkou
kulinářských specialit. Chybět nebude víno a stále
populárnější burčák, který k podzimu na jižní Moravě
neodmyslitelně patří.
Informace k vstupnému:
Předprodej permanentek probíhá v Turistickém
informačním centru v Mikulově a v kanceláři Mikulovské
rozvojové na České ulici v Mikulově. V případě zájmu
Vám zašleme vstupenky na dobírku – objednávky přijímá
Pavlína Janderková na telefonním čísle 519 444 588 nebo
na e-mailové adrese kultura@mikulov.cz.
Třídenní permanentka zakoupená v červnu – 150 Kč
Třídenní perman. zakoupená v červenci a srpnu – 200 Kč
Třídenní permanentka zakoupená v září – 250 Kč
Společná permanentka do Mikulova a Znojma – 300 Kč

Kisová Kateřina

75 let

Oslavenkyni ze srdce blahopřejeme.
_______________________________________________
OHLÉDNUTÍ ZA DĚTSKÝM DNEM
Letošní oslava dětského dne probíhala netradičně.
Členové sboru dobrovolných hasičů projevili zájem
v rámci MDD uspořádat sportovní odpoledne pro děti.
Svého úkolu se zhostili opravdu svědomitě a nakonec
nejen, že zorganizovali dětem soutěže a hry, ale zajistili
také finanční stránku akce vlastními sponzory. I když se
pro nepříznivé počasí muselo konání dětského dne odložit,
nakonec vše proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných.
Příspěvky, které obec k zajištění oslavy MDD získala od
pravidelných sponzorů, nebyly vyčerpány. Bylo tedy nutné
rozhodnout, jak bude naloženo s vybranými příspěvky ve
výši 14.200,- Kč. Zastupitelé se usnesli, že pokud sponzoři
nebudou proti, zakoupí obec jeden sportovní prvek ( např.
houpačku) pro malé děti na dětské hřiště, kde bude sloužit
dětem po celý rok. Pružinová houpačka je již objednaná
a v nejbližších dnech bude instalována na místo určení.
Zbylo i na zakoupení volejbalové sítě, o kterou děti žádaly.
Touto cestou proto ještě jednou děkujeme dárcům:
- Alt Prerau - ekologické zemědělství
- Božena Navrátilová - pohostinství
- Emil Hrňa – zemědělec Novosedly
- Ekolán – zemědělská společnost Březí
- Manželé Stiborovi, Nový Přerov
- Myslivecké sdružení Nový Přerov 1
- Pavel Kopecký , Nový Přerov
- Petr Hejtmánek – Metal plast produkt
- Spolek vinařů Nový Přerov
- Wilfried Stöger – zemědělec
- ZO KSČM Nový Přerov
Poděkování patří také místnímu spolku rybářů, který
uspořádal pro děti rybářské závody. Největší uznání však
patří členům JSDH, kteří letošní dětský den realizovali.
Odměnou jim byly spokojené a usměvavé tváře dětí.

M. Popelářová

J. Vašíčková

Z obecní kroniky
Pokračování z roku 1976
Přerovák
Po 5 let byl radou MNV v Novém Přerově vydáván místní
zpravodaj Přerovák. Za dobu své činnosti poskytoval
informace o práci NV a společenských organizacích, o
práci a životě občanů. V souvislosti se sloučením NV
Novosedly – Nový Přerov byl zpravodaj přejmenován a
nazývá se „Budovatel“. První číslo již vyšlo. Na jeho
vydávání se podílí i OB Novosedly.
Oslavy a zábavy
V zimních měsících pořádali Požárníci plesy, které však
byly málo navštíveny. V březnu proběhla oslava MDŽ.
V dubnu pořádala MS ČČK
Pomlázkovou zábavu.
V květnu proběhla oslava Dne vítězství a byl položen věnec
k pomníku sov. vojáků. Požárníci pořádali Májovou
veselici. V říjnu byly již tradičně pořádány Michalské hody
s bohatou účastí místních i přespolních „hodařů“.
Důležitou politickou událostí byl XV. sjezd KSČ a volby.
K těmto příležitostem byly slavnostně vyzdobeny veřejné
budovy, nástěnné skříňky a nástěnky v agitačním středisku
byly vybaveny vhodnými materiály tak, aby seznamovaly
občany s budováním v obci i v celé naší vlasti.
Služby
Samoobsluha je již druhý rok v provozu a všichni občané
pomalu zapomínají, že ještě před nedávnem nakupovali
v naprosto nevyhovující prodejně, kde prostáli před pultem
spoustu zbytečného času. Běžným zbožím byla prodejna
zásobována dobře, pouze zeleniny a ovoce bylo málo.
Masna
Prodejna masny dojížděla do obce každou středu a sobotu.
Mimo dobu, kdy byl celostátní nedostatek masa,
zásobovala prodejna občany masem v dostatečném
množství.
Pohostinství
Pohostinství bylo na jaře delší dobu uzavřeno – nebyl
vedoucí. V dubnu nastoupili do Pohostinství manželé
Václavíkovi – důchodci.
Zemědělství
Jaro přišlo opožděně a tím byly také značně zpožděny jarní
práce. V dubnu přišlo krásné, téměř letní počasí a jarní
práce značným tempem doháněly zpoždění. V druhé
polovině dubna napadl do kvetoucích stromů sníh, pomrzly
vinice, rané brambory a zelenina, ovocné stromy. V květnu
měla vegetace dobré podmínky i obiloviny byly velmi
pěkné. Koncem června a v červenci nastalo velké sucho a
zrno proschlo. Kukuřice nenasazovala klasy, řepa byla
malá a zvadlá, uschla kořenová zelenina a cibule,
brambory měly malé nebo žádné hlízy. Trávy a vojtěška
byly ošizeny o jednu seč, protože usychaly. Žně proběhly
v rychlém tempu, zrno bylo suché. Vinohradníkům sucho
příliš neuškodilo, pouze nově vysázené révy musely být
zalévány a přesto jich mnoho vyhynulo. Hroznů bylo dost,
ale v říjnu byly napadeny hnilobou a plísní. Ztráty
způsobovali i špačci, kterých létala nad vinicemi četná
hejna. Letní vedra poškodila i cukrovku, která byla malá a
měla nízkou cukernatost.

Sucho a nedostatek vody i krmiva měly nepříznivý vliv
i na stavy dobytka a plnění plánů živočišné výroby.
Počasí - v letošním roce si počasí libovalo v extrémech
a projevovalo se náhlými změnami.
Leden – teploty kolem 0°C, častý silný až bouřlivý vítr,
poškozující střechy.
Únor – občasné sněžení, slabý mráz, pěkné zimní dny.
Březen – studené sychravé dny, opožděné jaro.
Duben – střídalo se krásné, téměř letní počasí s velmi
chladnými větrnými dny. 22.4. napadl do plně kvetoucích
stromů sníh, v dalších dnech klesly teploty na -5°C.
Květen – oteplilo se, bylo sucho, teprve v druhé polovině
měsíce
přišly
vydatné
deště
a
bouřky.
Červen – v první polovině chladno, deštivo. Koncem
měsíce
se
oteplovalo
a
nastalo
sucho.
Červenec – oteplování pokračovalo, po dobu 3-4 týdnů
vůbec nepršelo, teploty dosahovaly tropických hodnot.
Srpen – ochlazení, časté bouřky a srážky.
Září – byly i pěkné letní dny, pravý podzim i s babím
létem.
Říjen – časté mlhy, vlhké počasí, zatím ani ranní mrazíky.
Listopad – byl vcelku vlhký, blátivý, poměrně dost větrný.
V pěkných dnech lítalo stále mnoho hmyzu, což v minulých
letech
touto
dobou
už
nebylo
vidět.
Prosinec – slabé mrazy, studený vítr, který se málokdy
utišil. Pár dní se udržel i velice slabý sněhový poprašek.
Z kroniky opsala Jana Vašíčková

Roku 1976 byl vepsán poslední zápis do kroniky obce
Nový Přerov, která byla vedena od roku 1945. Důvodem
přerušení pořizování záznamů bylo sloučení obcí
Nový Přerov a Novosedly. Po dobu 15-ti let pak byla
vedena pouze jedna kronika v Novosedlech, do které se
zapisovaly dějiny obou obcí. Po tuto dobu byla kronika
uložena v Mikulovském archivu.
Znovu začala být zaznamenávána novodobá historie naší
obce až od roku 1990 po odloučení od obce Novosedly
a zřízení místní samosprávy zvolené v demokratických
volbách.

Památník chorvatského osídlení
V červenci byla na místním hřbitově provedena výstavba
chodníčků ze zámkové dlažby, které jsou součástí úpravy
pietního místa s památníkem chorvatského osídlení.
Projekt je realizován ve spolupráci naší obce a Sdružení
občanů Chorvatské národnosti. Na základě usnesení Vlády
ČR ze dne 4.5.2009 je akce financována z 95 % dotací
Ministerstva kultury. Úprava pietního místa s menší
pamětní deskou má sloužit jako upomínka na chorvatské
obyvatelstvo, které v Novém Přerově žilo v letech 1584
až 1948. Kolem památníku je plánováno na podzim
vysázení zeleně. Okolo vydlážděných ploch je již dnes
osetá tráva. Prosíme proto občany, aby zasetou trávu
nevykopávali. Děkujeme.
___________________________________________________________
Vydavatel: Obec Nový Přerov, okr. Břeclav. Adresa redakce
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Šéfredaktor: Milada Popelářová. Zástupce šéfredaktora:
Petr Hryčovský. Vychází čtvrtletně v počtu 140 výtisků.
Registrační číslo: MK ČR 11766. Za případné tiskové chyby
se omlouváme. Vydáno v Novém Přerově dne 3.8.2009.
Distribuce občanům Nového Přerova zdarma.

LETNÍ KINO – ATC MERKUR PASOHLÁVKY

Dům zdraví Mikulov

SRPEN – ZAČÁTEK VŽDY VE 21:00 HODIN

Pohotovost - všední dny od 17.00 hod. do 22.00 hod.
- dny pracovního volna a klidu od 7.00 hod. do 19.00 hod

1.8.

Líbáš jako bůh – komedie/ romantický, 110 min

2.8.

Hlídač č. 47 – drama/ thriller, 108 min

3.8.

Na odstřel (State of Play) – krimi/ drama/ thriller

4.8.

T: M: A: - horor , 90min

5.8.

Andělé a démoni (Angels & Demons)

6.8.

Rychlí a zběsilí (Fast and Furious) – akční

7.8.

Nestyda – komedie, 88 min

8.8.

Marley a já (Marley & Me) – komedie/ rodinný/

9.8.

El Paso – drama, 89 min

10.8.

Yes Man – komedie, 104 min

11.8.

Znovu 17 (17 Again) – komedie, 102 min

12.8.

Pařba ve Vegas (The Hangover) – komedie

13.8.

Gran Torino (Gran Torino) – drama/ thriller/

14.8.

Až tak moc tě nežere – komedie/ drama/

15.8.

Kozí příběh:Pověsti staré Prahy – animovaný/

16.8.

Bolt: Pes pro každý případ (Bolt) – animovaný/

17.8.

Dvojí hra (Duplicity) – krimi/ thriller, 125 min

18.8.

Terminátor Salvation (Terminetor Salvation)

19.8.

Noc v muzeu 2 - akční / komedie, 105 min

20.8.

Harry Potter a Princ dvojí krve

21.8.

Transformers:Pomsta poražených – akční

22.8. Milionář z chatrče (Slumdog Millionaire) – krimi
23.8.

Pátek třináctého (Friday the 13th) – horor, 97 min

24.8.

Doba ledová 3:Úsvit dinosaurů – animovaný

25.8.

Hannah Montana (Hannah Montana) – komedie

26.8.

T: M: A: - horor, 90min

27.8.

Pařba ve Vegas (The Hangover) – komedien

28.8.

Případ nevěrné Kláry - drama, 92 min

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA
Od 1. července 2009 bude agenda lékařské posudkové
služby ( LSP) Úřadu práce Břeclav převedena na Okresní
správu sociálního zabezpečení Břeclav.
Lékaři OSSZ budou vykonávat posudkové činnosti jak pro
účely invalidity, tak pro další systémy sociálního
zabezpečení, které doposud posuzovali lékaři úřadů práce.
Sídlo pracoviště lékařské posudkové služby:
Mládežnická 24
Břeclav
690 02
tel: 519 310 111 – ústředna
Vašíčková Jana

Dům zdraví Mikulov, tel: 519 510 824
Gynekologie
Po: 7.30 - 14.00, St: 11.00 - 14.00, Čt: 7.30 - 16.30,
Pá: 7.30 - 12.00
Urologie - Čt: 10.00 - 14.00
Neurologie
MUDr. Běhůnková: Po, Út, St, Pá: 7.00 - 15.00
MUDr. Jurník: Čt: 12.00 - 17.30
Ortopedie - Út: 8.00 - 14.00
Oční
Po: 8.00 - 15.30, Út: 8.00 - 15.00, Pá: 8.00 - 12.30
Chirurgie - MUDr. Albrecht
Po, Út, St: 7.00 - 14.00, Čt: 7.00 - 12.00, Pá: 7.00 - 13.00
Psychiatrie - Čt: 8.00 - 17.00, Pá: 8.00 - 13.00
Kožní
Po: 7.30 - 14.30, St: 10.00 - 17.00, Čt: 7.30 - 11.30,
Pá: 7.00 - 13.00
Interní - Po - Čt: 8.00 - 14.00, Pá: 8.00 - 12.00
Revmatologie
Út: 7.00 - 15.00, St: 7.00 - 15.00
Infekční - Po: 7.00 - 10.00
Diabetologie
Pá: 5.00 - 7.00 odběry, 7.00 - 11.00 ordinace
Ultrazvuk
Po, St, Čt, Pá: 8.00 - 14.00
Cévní - Út: 8.00 - 16.30
RTG - Po, Pá: 7.00 - 15.00
Stomatologie
Po,Út, St, Čt: 7.30 - 14.30, Pá: 7.30 - 13.30
ORL
Po, Pá: 8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00, St: 12.30 - 15.00
___________________________________________________

Lékárna
Po - Pá: 7.30 - 16.00, So: 8.00 - 11.00
_______________________________________________
Mikulov Piaristů 28:
Plicní - MUDr. Fobl
Po, Út, St, Pá: 7:30 - 14:00
ORL - MUDr. Dvořáková
Po, St, Čt, Pá: 7:30 - 14:00
Út: 14:00 - 16:30
Na speciální vyšetření obj. 519 510 852
Alergologie - MUDr. Telurová
Obj. 519 511 550
Hrušovany nad Jevišovkou:
Neurologie - MUDr. Hladká
Po, Út, St: 7:30 - 14:30
Pá: 7:30 - 12:00
Lépe obj. 515 229 082
Oční - MUDr. Kolaříková
Obj. 515 229 919
Rehabilitace
Obj. 515 220 048

