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Zpravodaj Obce Nový Přerov
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 ZO Nový Přerov schválilo hospodaření Obce Nový
Přerov za rok 2009 bez výhrad.
Z žádostí :

15. března 2010

Zasedání bylo přítomno 5 členů zastupitelstva.
 Důležitým bodem programu bylo projednání Zadání
územního plánu Nový Přerov, které bylo zpracováno ve
spolupráci obecního úřadu a odboru ÚP Mikulov. Zadání
vymezuje nové plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, smíšenou výrobu a plochy přírodní. Dále obsahuje
požadavky na vymezení zastavěného a zastavitelného
území v lokalitě sklepů pod Přerovským vrchem.
 Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2010, kterou se vymezují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Nový Přerov a vymezují
prostory pro volné pobíhání psů – jedním je pozemek
„lesoparku“ naproti hřbitovu a druhým pozemek „u
starého kravína“.
 Bylo schváleno poskytnutí příspěvků na provoz
základních škol a mateřské školy v roce 2010 ve výši pro :
- ZŠ Drnholec 87.890,- Kč, pro ZŠ Novosedly 100.000,Kč a pro MŠ Nový Přerov 238 084,- korun.

ZO projednalo finanční možnosti obce v letošním
roce s podmínkou maximálního využití vlastních
prostředků, jako podílů pro získání dotací. Zastupitelé
schválili podání těchto žádostí o dotace v roce 2010:
- od Min. kultury na knihovní systém Clavius
- od JMK na výstroj JSDH
- od JMK z programu Pomoc malým obcím na rekonstrukci
soc. zařízení ve víceúčelové budově obce
- z Programu rozvoje venkova JMK na výměnu oken a
dveří v obecním dvojdomku
- od JMK na pořízení nového Územního plánu
- SZIF přes MAS Mikulov na úpravu veřejných prostranství ( chodníky,zeleň )
- MMR z programu Podpora rozvoje hosp. slabých a
strukturálně postižených regionů na víceúčelové
sportoviště.
 ZO projednávalo zprávu auditora, ze které plyne, že
při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby,
nedostatky ani žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření obce. Zůstatek na běžném
účtu obce k 31.12.2009 činil 412 tis. korun a byl zapojen
do rozpočtu r. 2010.

ZO schválilo:
- prodej pozemku parc.č.2243 o výměře 600 m2,
určeného k výstavbě zemního sklepa pro uskladnění
produktů rostlinné výroby, formou SOBSK manželům
R.aJ.H., bytem Nový Přerov, za cenu odhadní.
- pronájem pozemku parč. č. 2417 za cenu: 1% ze
základní průměrné ceny pozemku., nejméně však 100,-Kč,
paní V. K., Nový Přerov.
- přímý prodej pozemku pod stavbou RD parč.č. 1207/10
dle podmínek SOBKS, kupní cena 50,- Kč za m2, do SJM
manželů G.aR.Š. z Drnholce.
- prodej pozemků, parč.č.145/1, 145/6, 145/7, panu J.Z.,
Nový Přerov, za odhadní cenu.
- projednávalo žádost o odprodej pozemků v okolí požární
nádrže k nekomerčnímu chovu 3 – 5 ks daňků. Pro vydání
rozhodnutí si ZO vyžádalo doplnění informací.
- schválilo poskytnutí dotace Městysu Drnholec na dokrytí
ztráty hospodaření ZŠ Drnholec za rok 2009 - provozních
nákladů MŠ Nový Přerov ve výši 6.503,92 Kč.
- neschválilo poskytnutí dotace Městysu Drnholec na
dokrytí ztráty hospodaření PO ZŠ Drnholec za rok 2009,
a to provozních nákladů ZŠ Drnholec ve výši podílu obce
Nový Přerov 7.080,92 Kč.

13. dubna 2010
 Zasedání bylo přítomno 6 členů zastupitelstva.
 Hlavním bodem programu bylo schválení Zadání
územního plánu Nový Přerov, které bylo předpokladem
pro podání žádosti o dotaci na nový územní plán. ZO
zadání schválilo a žádost o dotaci ve výši 100 tis. Kč, tj.
50% pořizovacích nákladů, byla v termínu podána.
 ZO projednalo návrh jízdních řádů v souvislosti s
rozšířením integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje ( IDS JMK) – etapy 6 Znojemsko, který
má vstoupit v platnost od 1.7.2010 . Obec zaslala dvě
připomínky k JŘ, z nichž obě byly
zpracovatelem
zohledněny. ZO schválilo návrh řešení připomínek k JŘ.
Pokud obec ke Konvenci JMK přistoupí, bude platit každý
rok příspěvek JMK ve výši 50,-Kč na každého 1 občana.
 ZO schválilo zápis do kroniky obce za rok 2008.

Z žádostí 13.4.2010 :
ZO schválilo:
- prodej pozemků, parc.č. 145/1, 145/6, 145/7 pod RD,
manželům M.aJ.D., Nový Přerov, za odhadní cenu.
- záměr prodeje části pozemku, parč.č. 1444/5 o velikosti
cca 225 m2 v k.ú. Nový Přerov, dle zákresu v katastrální
mapě, která bude oddělena geometrickým plánem na
náklady žadatele, formou SOBKS, za odhadní cenu.
- přijalo usnesení, že do doby schválení nového Územního
plánu Nový Přerov nebude obec realizovat prodej pozemků
v lokalitě sklepy.

Územní plán Nový Přerov
V letošním roce byly zahájeny práce na pořízení nového
územního plánu. Vzhledem k blížícímu se konci platnosti
stávajícího ÚP bylo pořízení nového územního plánu
nevyhnutné a tento záměr schválilo zastupitelstvo již
30.4.2009. Prvním krokem je Návrh zadání územního
plánu, který byl zpracován ve spolupráci obecního úřadu
a odboru ÚP Mikulov. Tento dokument vymezuje nové
plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, smíšenou
výrobu a plochy přírodní. Dále obsahuje požadavky na
vymezení zastavěného a zastavitelného území v obci a v
lokalitě sklepů pod Přerovským vrchem. Veřejná vyhláška
byla vyvěšena na úředních deskách obou úřadů od
15.2.2010 do 18.3.2010. V této lhůtě bylo možné se
k návrhu zadání vyjadřovat. Připomínky všech dotčených
orgánů byly zapracovány do Návrhu zadání a dokument
„Zadání ÚP Nový Přerov“ zastupitelstvo dne 13.4.2010
schválilo. Nyní nastane mravenčí práce projektanta
a obecního úřadu na samotném rozpracování podrobností
územně plánovací dokumentace. Do 6 měsíců by měl být
předložen Návrh územního plánu k veřejnému projednání.
Další měsíc bude trvat zapracování pokynů a doplnění do
návrhu ÚP. Ten bude opět projednán a po konečném
schválení může být zhotoven čistopis územního plánu.
Jedná se o velmi složitý a zdlouhavý proces, ale územní
plán je důležitým dokumentem a nástrojem pro rozvoj
každé obce.

Místní poplatek za svoz, likvidaci, třídění,
využívání a odstraňování odpadů.
Obecní úřad provedl v závěru loňského roku kalkulaci
výše tohoto poplatku pro rok 2010, která vycházela ze
skutečných nákladů na svoz, likvidaci, třídění, využívání
a odstraňování KOMUNÁLNÍHO (netříděného) odpadu
za rok 2009, které činily 163.014,-Kč. Výdaje za likvidaci
všech odpadů, od občanů a chalupářů, však vyšplhaly na
193.842,- korun. Formou poplatků obec vybrala 151.567,korun. Podíl nákladů na jednoho občana činil 531,-Kč,
vybíralo se však pouze 450,- Kč. Rozdíl ve výši 42.266,Kč byl hrazen z rozpočtu obce. Vzhledem ke zvýšení
nákladů oproti loňskému roku musela být upravena výše
místního poplatku za „svoz odpadů“ na 480,-Kč.
___________________________________________________
Vodovody a kanalizace Břeclav oznámily změnu
ceny vodného a stočného pro odběratele na rok
2010. Včetně DPH tak zaplatíme za kubík vody
na vodném 31,90 Kč a na stočném na 35,20 Kč za
m3. Ceny jsou platné od 1.1.2010.

Rozšíření IDS JMK v regionu Znojemsko
Pod pojmem integrovaný dopravní systém
se rozumí takový způsob zajištění veřejné
dopravy v území, v němž jednotlivé druhy
dopravy vzájemně spolupracují a vytvářejí tak přehledný
a jednoduchý systém vzájemně provázaných linek s
jednotným tarifem, přepravními podmínkami a pravidelnými intervaly mezi spoji.
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje,
zkráceně IDS JMK, vzniká postupně po etapách. Hlavním
důvodem pro zavedení nového systému byla stále vetší
nepřehlednost a neekonomičnost původního stavu.
S narůstajícím počtem dopravců se mnozí cestující ve
složité spleti jízdních řádů a rozdílných cen přestávali
orientovat a volili pro svou cestu raději osobní automobil.
Toto východisko bylo špatné nejen z hlediska životního
prostředí, ale se snižováním počtu cestujících narůstaly
ceny jízdného pro ty, kteří veřejnou dopravu využívali.
Zavedením integrovaného dopravního systému lze tomuto
negativnímu trendu zabránit. V mnoha evropských zemích
i u nás se totiž potvrdilo, že po zjednodušení a zpravidelnění dopravy, zavedení jednotného jízdného a
vytvoření integrovaných dopravních systémů, začal počet
uživatelů veřejné dopravy opět pozvolna narůstat.
Rozšíření integrovaného dopravního systému JMK,
6.etapu projednávalo naše zastupitelstvo již v závěru
loňského roku a podalo dvě písemné připomínky
k jízdnímu řádu - obě byly zohledněny.
Při projednávání dopravního řešení IDS
dne 9.4.2010 v Hrušovanech byly firmou
Kordis předloženy obcím aktualizované
jízdní řády, které začnou platit od 1.7.2010. Veškeré
informace o trasách, tarifech, spojeních a další najdete
na webových stránkách firmy Kordis JMK. Konkrétní
spojení platné po 1.7.2010 lze vyhledat již dnes na
internetové adrese: www.kordis.cz/rozsirovani.aspx .

Provoz veřejného vodovodu
V závěru loňského roku byl ukončen roční zkušební
provoz úpravny vody Lednice, který prokázal, že provoz
je spolehlivý a voda velice kvalitní. Dne 9.11.2009 proto
bylo vydáno kolaudační rozhodnutí pro provoz úpravny
vody, rozvodné sítě a použití distribuované PITNÉ vody.
Průměrné hodnoty sledovaných ukazatelů vody, která
nyní teče z našich kohoutků jsou hluboko pod maximálně
přípustnými normami.
Ukazatel:
Prům. hodnota
Železo
0,007
Mangan
0,022
Amonné ionty
0,019
Dusitany
0,00
Dusičnany
4,15
Chloridy
52,89
Sírany
161,33

Max. přípustná hodn.
0,2
0,05
0,5
0,5
50
100
250

Na uvedených číslech vidíme, že voda je opravdu kvalitní
a můžeme ji bez obav pít. V průběhu zkušebního provozu
se malá část vody z vrtu „u studánky“ přimíchávala do
Lednické vody. Tato výjimka však již neplatí a vrt
v Novém Přerově je z provozu odstaven.

VEŘEJNÁ ( NAŠE ? ) ZELEŇ
Výsadbu veřejné zeleně naše obec realizovala v roce
2001 nákladem 250 tisíc korun, získaných dotací
z Programu rozvoje venkova a PHARE. Po obou stranách
hlavní ulice, od rybníka po obecní úřad, byla vysázena
alej vzrostlých jasanů doplněná liniovou výsadbou
okrasných keřů pěti druhů. Za uplynulých devět let stromy
krásně zmohutněly a keře každým rokem na jaře provoní
a barevně prokreslí celou vesnici. Návštěvníci i cyklisté
se nejednou zastavují, aby se potěšili jejich krásou,
nešetří chválou a tiše nám závidí, co jim na sídlišti chybí.
Údržba zeleně stojí každoročně mnoho práce, času
i finančních prostředků, a vždycky potěší, když námaha
dojde uznání.
Proto věnujeme čtyřlístek s poděkováním
všem spoluobčanům, kteří z vlastní vůle
a ochotně naši – veřejnou zeleň zalévají,
přihnojují nebo okopávají.
Zapojení občanů do věcí veřejných je vždy velice vítané
a žádoucí. I v tomto případě však platí staré přísloví, že
méně znamená někdy více. Jedna věc je zeleň ošetřovat,
ale věc druhá je do zeleně zasahovat nadměrně. Máme na
mysli zejména zakracování mladých výhonků keřů
a stromů neodborným způsobem nebo v nevhodném
vegetačním období. Stejně tak výsadba rostlin na veřejná
prostranství. Regulace růstu zeleně je vyhrazena pouze
obci. Pokud je odstranění zeleně nezbytně nutné, např,
z důvodu výstavby vjezdu, musí být tento záměr vždy
předem konzultován a odsouhlasen obecním úřadem. A je
to pochopitelné. Chceme přeci mít upravené ulice
s kvetoucími keři a ne džungli nesourodého rostlinstva.
Nechceme se dívat na tři zmrzačené stromy v jinak krásné
aleji vzrostlých jasanů. Proto žádáme občany – nechte své
nůžky za vraty!
Pravým opakem těch občanů, kteří se opravdu snaží
jsou lidé lhostejní, až neuznalí, kterým je jedno, že jejich
pejsek dennodenně značkuje keře, které následkem
agresivních tekutin hynou, nechají svého psa kálet na
trávníky před domy svých sousedů, aniž by psí „nadílku“
uklidili. Zřejmě nepomyslí na to, že výkaly jejich psa bude
muset uklidit soused, spoluobčan,
pracovník obce – jen ne ON! Na vesnici
nefunguje městská policie, aby takové
výtečníky umravnila, na vesnici je nutné se spolehnout na
slušné vychování a ohleduplnost. Každý z nás by měl mít
pocit jakési příslušnosti ke společenství zde žijících lidí
a také pocit sounáležitosti s prostředím, ve kterém žije,
které společně s ostatními utváří. Pak by ho nemohl těšit
pohled na chodníky a silnice lemované psími hromádkami.
Každý dům má přece kus dvorku, zahrady nebo chovatel
jednoduše zajde se psem „za humna“. Vím, že většina z nás
to tak dělá, a pevně věřím, že ti ostatní nám to nebudou
kazit.

NOVÁ TRAFOSTANICE
vyroste na pozemku mezi silnicí ke sklepům a domem pana
Karla Cibulky. Bude z ní posílena rozvodná síť v jedné
polovině obce a vybudováno vedení k nové zástavbě
rodinných domů na zadní ulici. Výstavba trafostanice je
v souladu s územním plánem a bude zahájena v prvním
pololetí tohoto roku.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010
PŘ ÍJMY:
Daňové příjmy
2.695.000,Dotace správa
90.300,Vlastní příjmy
439.700,Příjmy celkem:
3.225.000,Financování + zůst. na účtu k 31.12.2009
412.000,Součet:
3.637.000,VÝDAJE:
Doprava
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní zál. sil. dopravy
Kanalizace – splátka půjčky+úrok
Předškolní zařízení-příspěvky MŠ
Základní školy – příspěvky
Školní jídelny - příspěvky
Knihovna –plyn.topení, Clavius
Kronika
Přerovák – materiál
Kulturní dům, energie,pojištění
Jubilanti, novorozenci
Využití volného času mládeže
Dvojdomek, výměna oken,dveří
Příspěvky stavebníkům
Veřejné osvětlení-energie,oprava
Hřbitov – vodné
DSO Mikulovsko
Náklady na prodej pozemků
Sběr a svoz komunál. odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obce-výst.chodníků,zeleň
SDH - provoz, podíl dotace
Zastupitelstvo obce
Místní správa – činnost, mzdové nákl.
Finanční operace
Finanční vypořádání min. let
VÝDAJE CELKEM

4.300,1.400,4.000,200,540.000,263.100,196.000,17.000,92.400,6.000,2.000,36.000,5.800,1.500,78.000,34.500,70.000,1.900,11.100,37.000,201.100,32.000,643.200,26.400,774.000,536.100,10.000,12.000,3.637.000,-

Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední
i
elektronické úřední desce OÚ a schválen na zasedání
zastupitelstva dne 15.3.2010.
Jana Vašíčková

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
 Vyhláška č. 1/2010, kterou se stanovují pravidla pro

pohyb psů na veřejném prostranství a také vymezují
prostory pro volné pobíhání psů schválilo obecní
zastupitelstvo dne 15.3.2010. OZV byla zveřejněna na
úřední desce OÚ, a nyní je k nahlédnutí v kanceláři OÚ
nebo na webových stránkách obce www.novyprerov.cz.
 Připravují se další obecně závazné vyhlášky,
k zajištění veřejného pořádku a čistoty v obci, např.:
- OZV o čistotě a pořádek na veřejných prostranstvích
- OZV o spalování suchých rostlinných materiálů
 Obce mohou vyhláškami stanovit např. poplatek
z ubytovací kapacity, ze vstupného, apod. Naopak
nemohou regulovat používání zábavní pyrotechniky.

DOTACE – BUDOU ??? – NEBUDOU ???

Lékařská služba první pomoci

 V říjnu loňského roku požádala obec o dotaci Státní
zemědělský intervenční fond na celkovou úpravu veřejných
prostranství, která zahrnovala rekonstrukci chodníků,
výsadbu zeleně, pořízení mobiliáře a techniky na údržbu
zeleně. Celkový objem nákladů 3.630 tis.Kč, z toho měla
činit dotace 2.745 tisíc korun. Dne 9.3.2010 bylo obci
doručeno sdělení, že naší žádosti nebylo vyhověno.
 Proto jsme se rozhodli zkusit štěstí prostřednictvím
Místní akční skupiny Mikulov na stejnou akci. Zde však je
možné žádat pouze o dotaci kolem 500 tis. Kč. Po přičtení
vlastního podílu obce bychom mohli vybudovat cca 650
m2 chodníků + zeleň.
 Min. kultury nám přiznalo dotaci ve výši 18 tis. korun
na inovaci a rozšíření knihovního systému Clavius.
 Uspěli jsme také v Programu rozvoje venkova JMK.
Na výměnu oken a dveří v obecním dvojdomku nám
přispějí částkou 80 tis. korun.
 Žádost jsme zaslali rovněž o dotaci na výstroj JSDH.
 Z programu Pomoci malým obcím JMK jsme požádali
o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení ve víceúčelové
budově obce (OÚ), které je v žalostném stavu.
 Žádost byla podána také o dotaci ve výši 100 tis. Kč
na pořízení nového územního plánu.
Poskytování dotací ( a nejen) obcím se řídí stanovými,
a velmi složitými pravidly. Příslušné ministerstvo vždy
vypíše tzv. „výzvu“, kde konkrétně stanoví oblast investic,
na které lze podporu čerpat, např. hřiště nebo vodovod.
Nic jiného se z těchto prostředků pořizovat nedá. Výzvy
jsou vyhlašovány zpravidla na jaře a na podzim a pravidla
se neustále mění. Proto je velice těžké připravovat projekty
dopředu a žádosti se pak zpracovávají v obrovském
časovém presu. Každá obec pak netrpělivě očekává výrok
výběrové komise a bohužel ve většině případů se financí
nedočká. A kolotoč žádostí se znovu roztáčí, opět jsou tu
měsíce přípravné práce, zajišťování posudků, projektů,
shánění listin, dokládání příloh, sestavování žádostí, aby se
člověk nakonec po
pěti měsících od ministerských
úředníků dověděl, že peníze nedostane….
Je to velice deprimující, ale nelze propadat beznaději.
Budeme bojovat dál, podávat žádosti o každou dotaci, která
bude smysluplným přínosem pro obec a snad se na nás
štěstí nakonec usměje.

Zastupitelstvo města Mikulov na svém zasedání dne
8.2.2010 schválilo zrušení poskytování lékařské služby
první pomoci, tzv. „pohotovosti“ v Mikulově.
Důvodem byla skutečnost, že nabídnutá cena za provozování LSPP výrazně převyšovala částku, kterou město
považovalo za cenu obvyklou. V roce 2009 dotoval
Jihomoravský kraj LSPP částkou 591 tis. Kč, dalších 475
tisíc přispěly okolní obce. Přesto hospodaření LSPP
skončilo ztrátou 116 tisíc korun. Nejbližší pohotovost je
tedy nyní v Břeclavi, v Brně a Hustopečích.
Někteří obvodní lékaři proto zajišťují (především pro své
pacienty), jeden den v týdnu, prodlouženou ordinační
dobu do 18 hodin. V pondělí v podvečerních hodinách
mohou občané navštívit MUDr.Janoškovou, v úterý mají
odpolední službu MUDr. Horová a MUDr. Pluháček.
Ve středu ordinuje do 18 hodin doktor Pavelka. Nejbližší
dětská pohotovost je i nadále dostupná v Nemocnici
Břeclav, popřípadě ve Fakultní nemocnici v Černých
polích v Brně.
MIKULOV - PŘEHLED ORDINAČNÍCH HODIN
MUDr.
Maria
Janošková

MUDr.
Dagmar
Horová

MUDr.
Zdeněk
Pluháček
MUDr.
Martin
Pavelka

1. května 32

519 511
093

Po: 7.00–9.00 hod.,
16.00–18.00 hod.
(po tel. domluvě),
St: 13.00–15.00
Pá: 7.00–9.00 hod.

Dům zdraví,
Svobody 2

519 510
491

Po, St, Čt: 7.15 –
12.00 hod.,
Út: 11.30–17.45 h.
Pá: 9.30–12.00 hod.

Na Jámě 40

519 510
564

Po–Pá:
6.30–11.00 hod.,
Út: 16.00–18.00

Dům zdraví,
Svobody 2

519 305
904

Po, Út, Čt:
7.00–11.00 hod.,
St: 15.00–18.00
Pá: 7.00–10.00

519 513
131

Po, Pá: 7.00–11.00
Út, Čt: 7.00–10.45
St: 7.00–11.30 hod.

519 513
777

Po–Pá:
7.30–11.30 hod.,
12.00–15.00 hod.

Republikánské 519 511
obrany 1
939

Po–Pá:
7.30–11.30 hod.,
12.00–15.00 hod.

MUDr.
Piaristů 23
Igor Šimek
DĚTŠTÍ

LÉKAŘI:

Milada Popelářová

CO SE U NÁS CHYSTÁ ?
 Svazek obcí Mikulovsko připravuje v rámci příhraniční
spolupráce s Rakouskem opravu cyklostezky ( bývalé
pohraniční cesty) z Mikulova až do Nového Přerova.
Zahájení prací v roce 2011.
 Jihomoravský kraj hodlá vybudovat v rámci projektu
„Zažít kraj vína a památek na kole“ v katastru naší obce
dvě odpočívky pro cyklisty – jednu u rybníka a druhou
u vinohradů. Realizace 2011 – 2013.
 Firma E.ON Distribuce provede letos v Novém Přerově
rozšíření sítě vysokého i nízkého napětí a výstavbu nové
trafostanice.
 Obec pokračuje v demolici staveb domů čp. 5 a 7.
Připojením dvou menších sousedních pozemků vzniknou
dvě nová a prostorná stavební místa.
 Připravujeme rekonstrukci fotbalového hřiště, tzn.
srovnání terénu, zřízení hřiště pro míčové hry, včetně
nových branek a oplocení.

MUDr.
Milan
Poláček
MUDr.
Zdeněk
Poláček

Piaristů 26

LÉKÁRNY

Lékárna U
Lva

Husova 48

Po, Čt, Pá:
519 510 17 7.00–17.00 hod.,
1
Út, St: 7.00–18.00
So: 8.00–12.00

Lékárna
Dům
zdraví

Dům zdraví,
Svobody 2

Po–Pá:
519 511 24
7.30–16.00 hod.
5
So: 8.00–11.00

Piaristů 26

519 510
208

Lékárna
Camellia

Po–Pá:
7.30–15.30 hod

Spolek vinařů v Novém Přerově

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Vás srdečně zve na 14. místní výstavu vín,
která se koná v sobotu 8. května 2010
od 13.00 hodin v sále kulturního domu.
K poslechu hraje cimbálová muzika.
Bohatá tombola !!!

proběhnou ve dnech 28. a 29. května 2010. V pátek 28.5.
bude volební místnost otevřena od 14:00 do 22:00 hodin.
V sobotu 29. května od 8:00 do 14:00 hodin.Volební
místnost se nachází v 1. patře OÚ Nový Přerov. Volič
může požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem nejpozději
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.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
požádat obecní úřad o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. Okrsková volební komise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou.
Po obdržení úřední obálky ve volební místnosti se volič
odebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků. Zde vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek, na
kterém může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
4 kandidátů 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 volení schránky.

Diakonie Broumov se obrátila na naši obec s žádostí
o uspořádání humanitární sbírky použitého 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 15.5.2010
a v sobotu 22.5.2010, vždy v době od 15:00 do 17:00 hodin
v sále KD. Organizačního zajištění sbírky se ochotně ujaly
členky zastupitelstva, 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
− domácí potřeby – nádobí
Věci, které Diakonie nepřevezme:
− ledničky, televize, počítače, a jinou elektroniku
matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské
kočárky, znečištěný a vlhký textil.
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.
Podrobné informace : www.diakoniebroumov.org
J. Vašíčková

Tříkrálová sbírka 2010
Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice ve
většině našich obcí a měst. Charita ČR ji pořádá již
desátým 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 1.665.239,korun a budou použity na tyto projekty :
- dokončení stavebních úprav na Domově sv. Agáty
Břeclav pro matky s dětmi v tísni, který pomáhá matkám
s dětmi v krizových situacích
- podpora Krizového dobrovolnického centra při Oblastní
charitě Břeclav, které pomáhá obětem živelných katastrof,
krizových situací a hromadných neštěstí
- stavební úpravy v prostorách Nízkoprahového denního
centra, které poskytuje služby občanům, jejichž sociální
a životní úroveň si to vyžaduje.
V Novém Přerově proběhla sbírka 9. ledna a vedoucími
koledníky byly paní Anna Zimmermannová a paní
Anna Ekhartová. Vybralo se celkem 5.028,- korun.
Podrobný přehled o výtěžku sbírky, včetně přepočtu na
obyvatele naleznete na adrese: www.charitabreclav.cz

Vašíčková Jana

Společenská kronika
V prvním čtvrtletí letošního roku oslavili své
významné životní jubileum naši spoluobčané:
Hrůzová Marta
Saková Antonie
Filipová Zuzana
Červeňáková Barbora
Kvapilová Anna
Kucej Vladimír

75 let
75 let
70 let
90 let
65 let
60 let

Oslavencům ze srdce blahopřejeme.
______________________________________

_

Vítáme nové spoluobčany:
Jarmilu a Bohumíra Smolovy – čp. 140.
______________________________

_________

Naposledy jsme se rozloučili s našimi
spoluobčany :
Marie Hrůzová 89 let
Radek Kis
22 let.
Pozůstalým vyslovujeme hlubokou soustrast.
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