Přerovák
Zpravodaj Obce Nový Přerov
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zastupitelstva obce

Ročník: 35

Číslo: 1/2007

 Na opravu polní cesty po povodni obec obdržela 295
tis. Kč a na opravu cyklostezky po povodni dalších 1.663
tisíc korun. ZO schválilo přijetí dotace.
Z žádostí občanů:

3. listopadu 2006
 Na ustavujícím zasedání byli přítomni všichni členové
nově zvoleného zastupitelstva a 19 občanů.
 Hlavními body programu byla volba nových
představitelů obce a předsedů dalších orgánů obce.
Zastupitelstvo schválilo, že starostkou Nového Přerova
pro nadcházející čtyři roky se stane p. Milada Popelářová,
a bude pro výkon funkce uvolněna. Paní Popelářová
převzala slovo, poděkovala členům zastupitelstva za
projevenou důvěru a občanům za hlasy, které ve volbách
odevzdali pro Sdružení nezávislých kandidátů. Dále
vyslovila poděkování všem členům předcházejícího
zastupitelstva, zejména pak panu Hryčovskému, který stál
v čele obce celých 16 let. Poté pan Hryčovský předal
děkovné listy přítomným členům zastupitelstva, kteří
ukončili výkon funkcí v minulém volebním období.

Poté ZO schválilo do funkce místostarosty obce pana
Petra Hryčovského, který bude tuto funkci vykonávat jako
neuvolněný.
Dále proběhla volba předsedů výborů a komisí:
Finanční výbor : Darja Vítková
Kontrolní výbor : Josef Filip
Kulturní komise : Milena Feigerlová
Sociální komise : Alena Dufková
Komise život.prostředí : Miroslav Tomeček.
 V diskusi vystoupil pan Hryčovský s krátkým
přehledem úspěchů dosažených v průběhu minulých
volebních období.
 Na závěr nově zvolená starostka vyslovila přesvědčení,
že všichni členové zastupitelstva budou v příštích čtyřech
letech pracovat ze všech sil ku prospěchu naší vesnice.
Poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedáni.

16. listopadu 2006
 Zasedání se zúčastnili všichni členové zastupitelstva.
 Zastupitelstvo projednalo a schválilo nový jednací řád.
 Dále bylo schváleno přijetí dotací. Na rekonstrukci
mostu přes řeku Dyji ve výši celkem 3560 tis.Kč, z toho
3.160 tisíc z Evropských fondů a 400 tisíc z Jihomor.kraje.

a) Manželé Filipovi, čp. 18 – žádost o odprodej
pozemku vedle domu, parc.č. 1427/17 o výměře 182 m2.
Schváleno za cenu 35,-Kč /m2.
b) Radka Nešporová a Vojtěch Michálek – žádost o
odprodej pozemku k výstavbě RD na parc.č. 51/1. ZO
schválilo uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
c)
Marie Halschová – žádost o pronájem staré
autobusové čekárny k uskladnění věcí. Schváleno na dobu
do konce března 2007.
d) Manželé Smejkalovi – žádost o provedení opravy
staré autobusové čekárny z důvodu
vlhnutí zdiva
sousedícího s domem čp. 26, popř. odprodej objektu.
Zastupitelstvo této žádosti nevyhovělo, neboť budova
nebyla v minulosti zkolaudována a není zapsána v katastru
nemovitostí.
e) Firma INDIPO, Ing. Petr Lukeš – žádá o pronájem
části střechy budovy OÚ k umístění antén pro přenos
bezdrátového internetu. ZO žádosti vyhovělo a pověřilo
starostku uzavřením nájemní smlouvy.
f) Pekařství Křížák – žádost o povolení vjezdu na
cyklotrasu včetně lávky pro cyklisty. ZO žádosti
nevyhovělo, neboť z důvodu zachování bezpečnosti
cyklistů usiluje obec o maximální omezení provozu
motorových vozidel na cyklotrase Brno – Vídeň. Vjezd na
cyklostezku bude umožněn pouze vlastníkům a nájemcům
pozemků, k jejichž obhospodařování je stezka jedinou
přístupovou cestou. ( Vyjma občanů Nového Přerova )
g) Robert Madarász –žádost o odprodej pozemku
k výstavbě RD – parc.č. 1797. ZO schválilo prodej za
cenu 35,-Kč /m2 a uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě.
 Devátým bodem jednání bylo obsazení uvolněného
místa referentky obecního úřadu. Přihlásily se tři
uchazečky z nichž jedna nesplňovala podmínky pro přijetí.
Členové zastupitelstva neměli ke zbývajícím dvěma
uchazečkám žádné výhrady, ani připomínky. Na místo
referentky OÚ byla nakonec přijata paní Jana Vašíčková,
a to zejména s ohledem k délce započitatelné praxe.
 ZO se usneslo podat žádost o dotaci z Jihomor. kraje
na výměnu dvou oken a dvou dveří v kulturním domě.


Katastrální úřad JMK oznámil, že bude provádět
v Novém Přerově obnovu katastrálního operátu – podrobně
v článku : OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

ZO projednalo a schválilo znění Smlouvy o budoucí
kupní smlouvě ( SOBKS) na jejímž základě bude obec
realizovat prodej pozemků k výstavbě rodinných domů.
Žadatel – stavebník, dostane pozemek pouze do nájmu, je
povinen do dvou let zahájit výstavbu domu a do pěti let
jeho stavbu zkolaudovat. Teprve poté mu Obec pozemek
fakticky odprodá. Tento způsob prodeje byl schálen již
minulým zastupitelstvem a obec jej zvolila proto, aby
nedocházelo ke skupování pozemků bez záměru stavět
dům, čímž by docházelo k blokování pozemků skutečným
zájemcům o stavbu domu a bydlení v naší obci.
 Byly schváleny odměny neuvolněným členům ZO
dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. :
- místostarosta p. Hryčovský = 11.088,-Kč měs. odměny
- předsedové výborů a komisí = 910,-Kč měs. odměny.
 ZO vzalo na vědomí nárok na zákonem stanovenou
odměna při skončení funkčního období panu Hryčovskému
ve výši 6-ti násobku měs. odměny, což činí 75.048,-Kč.

18. prosince 2007
 Přítomno bylo 6 čelnů zastupitelstva.
 V úvodu zasedání bylo schváleno rozpočtové
provizorium na rok 2007, které usměrňuje hospodaření
obce dokud nebude schválen rozpočet. Dále byl schválen
rozpočtový výhled let 2008 – 2009.
 Zastupitelstvo schválilo novou obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2007 o místních poplatcích. Oproti té „staré“
došlo pouze k jedné změn , a to k navýšení poplatku za
komunální odpad v roce 2007 na 400,-Kč /osobu a rok.
 ZO rozhodlo o prodeji majetku obce – akcií České
spořitelny za cenu 400,- Kč za kus. Touto transakcí získá
obec 80 tisíc korun.

Zastupitelstvo vyhovělo žádosti ZŠ Drnholec o
poskytnutí příspěvku na opravu střechy budovy školy
částkou 20 tis. Kč, ovšem až z rozpočtu roku 2007.
 Starostka informovala členy zastupitelstva o probíhajícím zkušebním provozu čističky odpadních vod,
který je finančně značně nákladný. Naši obec stojí
čtvrtletně více než 40 tisíc korun za odborný dohled
a spotřebovanou elektřinu. Dále zbývá doplatit poslední
podíl sdružených prostředků cca 80 tisíc Kč.
 V závěru doku bylo přijato rozpočtové opatření č. 4 .
Z žádostí občanů:
a) Lenka Kisová a Miroslav Kozel žádali o odprodej
pozemku k výstavbě RD na parcelách č. st. 39/5 a 1444/11.
ZO schválilo záměr obce o prodeji majetku.
Různé: Starostka informovala členy ZO o změnách
platných od 1.1.2007 v souvislosti s novým zákonem o
sociálních službách. Týkají se především
seniorů
a zdravotně handicapovaných občanů, pobírajících sociální
dávky. Prezentovala rovněž nabídku České katolické
charity, která poskytuje v této oblasti mnoho služeb.
Materiály předala předsedkyni. soc. komise p. Dufkové.

S T U D N Y
Již od počátku letošního roku se objevují ve všech
médiích stále další a další informace týkající se zániku
povolení k odběru podzemních vod k datu 1.1.2008.
Přesto, že je to problematika poměrně složitá a obsáhlá,
pokusíme se Vám v krátkosti osvětlit alespoň základní
pojmy. V zásadě můžeme studně v naší obci rozdělit na
dva druhy:
1) Studny vybudované před rokem 1955, u kterých
nebylo povolení k odběru vody nikdy vydáno – těch je
převážná většina
2) Studny vybudované po roku 1955 a povolení k odběru
vody obdrželi.
Za předpokladu, že majitelem těchto studní ( 1 i 2)
je fyzická osoba a vodu používá pouze pro domácnost či
zalévání zahrady, nemusí takové studny ohlašovat
vodoprávnímu úřadu, ani činit žádné jiné kroky v této
věci.
DOBROVOLNĚ: však mohou majitelé studní vybudovaných před rokem 1955 požádat Odbor životního
prostředí v Mikulově o vydání „osvědčení o současném
stavu“. K žádosti přiloží čestné prohlášení o stáří
studny. Tiskopisy jsou k dispozici na zdejším OÚ.
Složitější je situace u majitelů studní
postavených po roce 1955. Zde záleží
především na tom, jaké doklady k této
stavbě občan vlastní.
a)
pokud
má
stavební
povolení,
kolaudační
rozhodnutí
a
povolení
k odběru podzemních vod, pak vlastní všechny potřebné
doklady. V případě, že studna souží jako zdroj vody pro
zásobování domácnosti má se za to, že podle
vodoprávního zákona je stavba studny řádně povolena ,
a povolení nezaniká ani po 1.1.2008. Majitel nedělá žádná
další opatření.
a) pokud má vlastník studny pouze stavební povolení
vydané po 1.1.1955, ale nemá povolení k odběru
podzemních vod musí požádat Odbor životního prostředí
v Mikulově o vydání osvědčení.
b) v případě, že majitel studny vybudované po 1.1.1955
nemá žádné doklady, jedná se o černou stavbu vodního
díla. I takové situace jsou však řešitelné , lze např.
požádat o vydání dodatečného povolení stavby. To je
však nutné již řešit individuálně s vodoprávním orgánem:
Městský úřad Mikulov, odbor životního prostředí,
vodoprávní úřad, Náměstí l, telefon: 519 444 560.
Prodloužení povolení potřebují podnikatelé i drobní
živnostníci, kteří vodu ze studny používají pro
podnikání a jajich povolení nabylo platnosti před
1.lednem 2002.
Více informací naleznete na internetové adrese
www.zanikpovoleni.cz nebo na bezplatné telefonní lince
800 101 197.
Petr Hryčovský – místostarosta

Společenská kronika
V prvním čtvrtletí letošního roku oslavili svá významná
životní jubilea tito naši spoluobčané:
Maleček Miloš
Balková Rosalie
Popelář Bohumil
Filip Josef
Zábrodský Karel

50 let
60 let
75 let
75 let
55 let

Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.

NA R O D I L O S E

NÁM…

Na samém sklonku roku 2006
se rodičům Veronice a Michalu
Krejzlíkovým narodil prvorozený syn
Štěpán K r e j z l í k .
Rodičům i děťátku přejeme hodně radosti do života.

Naposledy jsme se rozloučili s našimi
dlouholetými spoluobčany :
- paní Marie Černíková, zemřela 25.2.07
- pan Štefan Holec, zemřel dne 10.3.07
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Ve společenské kronice jsou uváděny údaje pouze těch
osob, které k jejich zveřejnění udělily písemný souhlas.
Alena Dufková předs. sociální komise

Místní knihovna - rok 2006 v číslech
V roce 2006 registrovala naše knihovna 66 přihlášených
čtenářů, z toho bylo 21 dětí do 15.let.Tito čtenáři navštívili
knihovnu 613 krát a vypůjčili si celkem 2508 knih, z toho bylo
420 svazků naučné literatury. Tito si rovněž vypůjčili 1559
svazků literatury krásné – tzn. románů, povídek a detektivek.
Dě-ti si vypůjčily (a doufám i přečetly) 99 knih naučných a 430
knih pohádek, příběhů, říkadel, dívčích románků a knih
dobrodružných.
Knihovna pokračovala ve využívání služeb regionálního centra
knihoven, která pracuje při Městské knihovně v Břeclavi.Pro
naši knihovnu byly zapůjčeny 2 soubory knih celkem o 373
svazcích. Do vlastního fondu knihovny zakoupila obec 55
svazků nové literatury.
K dispozici čtenářům byly v roce 2006 tři tituly časopisů, a to
100 + 1 ZZ, Zahrádkář a Chovatel - rádce. Časopisy se z
celkového počtu výpůjček naučné literatury pro dospělé půjčily
278 krát.
V roce 2006 se podstatně zvýšil počet uživatelů internetu na
170 , zvláště od měsíce března, kdy tyto služby začaly být
poskytovány zdarma. Pro srovnání uvádím, že počet uživatelů
v roce 2005 byl 37.
Knihovna půjčovala pravidelně vždy v pátek dvě hodiny.
Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o internet bude nutné
rozšířit od února 2007 půjčování na tři hodiny týdně.
Alena Dufková - knihovnice

V minulosti místní knihovna v měsíci březnu byla vyzdobena
nástěnkami a výstavkami s tématikou krásné knihy, děti z
mateřské školky se chodily do knihovny učit, jak zacházet s
knihami, poslouchaly čtené pohádky a kreslily obrázky.
Letos byl plán na měsíc březen mnohem bohatší:
1)
2)
3)
4)
5)

Vodníci a hastrmani (plavání v bazénu) 3. března
Hrajeme si z pohádkou – Pro děti z MŠ 8. března
Maškarní v knihovně 17. března
Kreslíme pohádky 17. března
Cesta za pohádkovým pokladem
české pohádky 24. března
6) Hrajeme si z pohádkou II. 24. března
7) Noc s Andersenem – česká pohádka 31. března

Již několikátým rokem připravuje naše knihovnice pestrý
a zajímavý program pro místní děti. Některé z těchto akcí
realizuje ve spolupráci s členkami zastupitelstva, většinu však
absolvuje s dětmi osobně, pod hlavičkou kroužku dětí při místní
knihovně. Práci s dětmi každoročně věnuje mnoho hodin svého
volného času, a proto je myslím na místě paní Aleně Dufkové
za tuto obdivuhodnou obětavost poděkovat a vyslovit
mimořádné uznání.
Milada Popelářová – starostka obce

Vodovody a kanalizace Břeclav oznámily změnu
ceny vodného a stočného na rok 2007. Včetně
DPH tak přijde odběratele vodné na 27,30 Kč za
m3 a stočné na 27,83 Kč za m3. Dále uvedlo, že
nebudou prováděny mimořádné odečty stavu
vodo- měrů k 31.12.2006, ale množství odebraných kubíků vody se stanoví přepočtem.

___________________________________________________

Projekt výsadby ovocné aleje národů podél stezek
Greenways Krakov – Morava – Vídeň je realizován od
roku 2005. Prvních 220 stromů bylo vysazeno s pomocí
dětí ZŠ Velké Bystřice, Bystrovany, Přísnotice
a Trnávka. Stromy přirozeně vyznačují stezky, působí jako
větrolam, poskytují cyklistům stín a na podzim
i plody. K osázení celé trasy z Polského Krakova do Vídně
bude potřeba na sto tisíc stromů. Pokud se podaří každý
rok nashromáždit 500 tis. korun, potrvá výsadba aleje 80
let a stane se nejdelším stromořadím Evropy. Jak pomoci?
Můžete adoptovat svůj konkrétní strom v aleji zasláním
příspěvku 300 Kč na účet 606 794 001/ 2400. Dostanete
oroginální certifikát a pozvánku na sázení v Aleji národů.
Nebo zašlete dárcovskou SMS ne tvaru DMS STROM na
číslo 87777 – tím podpoříte sázení stromů 27 korunami.
Cena SMS 30,-Kč.
M. Tomeček – předseda komise ŽP

Obnova katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj provede letos v naší
obci obnovu katastrálního operátu – tzv. mapováním. Jedná
se o zjišťování hranic pozemků uvnitř obce, tedy těch,
kterých se netýkala již provedená pozemková úprava.
Měření bude probíhat přibližně od dubna do září letošního
roku. Vlastníci pozemků budou ke zjišťování hranic
pozemků vyzváni nejméně týden předem a mají povinnost
na vlastní náklady označit hranice svých pozemků, trvalým
způsobem ( zpravidla kameny s opracovanou hlavou, znaky
z plastu nebo železobetonu o rozměru nejméně 8 x 8 x 50
cm). Hranice zemků jim přesně určí pověření měřiči.
Členové komise pro zjišťování hranic jsou oprávněni na
soukromé pozemky vstupovat a vjíždět v nezbytném
rozsahu. Na pozemky které jsou oploceny po předchozí
domluvě a pouze se souhlasem vlastníka nebo uživatele.
Ten je povinen před vstupem na pozemek upozornit členy
komise na skutečnosti, které by mohly ohrozit zdraví či
životy osob.
Za obec Nový Přerov byli určeni za členy komise pan Petr
Hryčovský a pan Pavel Václavík – funkce tzv. šetřiče. Více
informací naleznete v oznámení vyvěšeném na naší úřední
desce.
Milada Popelářová – starosta obce

Zastupitlestvo naší obce na svém
zasedání dne 8.3.2007 schválilo úhradu služby spojené
s odváděním a čištěním odpadních vod z domácností, takzvaného
stočného, které je příjmem obecního rozpočtu. Pokud se ptáte
proč,
pak
odpověď
je
zcela
jednoduchá.
Čistička odpadních vod byla spuštěna do zkušebního provozu
v lednu 2006, kdy se obce Novosedly a Nový Přerov dohodly, že
po dobu jednoho roku budou občané využívat čističku zdarma. To
znamená, že ten, kdo si vybudovatl přípojku k veřejné kanalizace
v průběhu roku 2006 vypouštěl odpadní vody zdarmna přímo do
kanalizace, stejně jako ti, kteří vyváželi odpadní vody pomocí
fekálu do čističky, také zdarma. Této možnosti občané po celý rok
hojně využívali.
Bezplatné období však letos v lednu skončilo. Na žádném
jednání zastupitelstva nezeznělo, že v roce 2007 se stočné platit
nebude. Roční náklady naší obce na provoz kanalizace a čističky
činí 258 tisíc Kč. Takovou zátěž rozpočtu si však nemůžeme
dovolit, protože obec, kromě běžných výdajů, musí letos začít
splácet prostředky, které si na vybudování kanalizace vypůjčila
od Státního fondu životního prostředí. A bude je splácet příštích
deset let.
Kanalizace v naší obci byla uvedena do zkušebního provozu
Rozhodnutím Odboru životního prostředí MěÚ Mikulov. Po
ukončení zkušebního provozu budou obě obce rozhodovat
o budoucím provozovateli kanalizace Nový Přerov, Novosedly
včetně ČOV. POkud dojde k podpisu smlouvy, začně stočné
vybírat nový provozovatel.

Petr Hryčovský - místostarosta

Z obecní kroniky
Pokračování z roku 1974
K masově politické práci poslanců MNV
Pomoc ONV našemu MNV byla proti minulým létům
daleko větší, zejména ve finanční podpoře a přidělování
dotací mimo rozpočet MNV. Tato pomoc spočívá i v práci
poslance ONV s. Ondrucha, který do obce pravidelně
přijíždí, provádí besedy s voliči, přijímá jejich návrhy a
připomínky, řeší otázky služeb a připomínky k nim,
pomáhá při styku s orgány ONV a organizacemi v rámci
okresu. Mimo svých poslaneckých povinností plní i úkoly
po stránce stranické a veřejné. Práce s. Ondrucha je
hodnocena kladně.
Kulturně výchovná činnost
Mateřská škola – od 1.8.1974 nastoupila jako učitelka MŠ
Dana Beránková z Novosedel, nekvalifikovaná, ale dálkově
studuje na Pedagogické škole pro učitelky MŠ. Denně na
pracoviště dojíždí. Změna nastala i ve školní kuchyni. S,
Klepáčková odešla do důchodu a na její místo nastoupila
paní Olga Hlavinková ( 1947), a to od 1.3.1974. Průměrný
počet dětí se pohyboval kolem 24. Všichni zaměstnanci se
snažili o soustavné vylepšování vnitřního vzhledu budovy.
Rovněž v práci s dětmi dosahovaly učitelky dobrých
výsledků a do 1. roč. ZDŠ posílají dobře připravené děti.
V rámci svých možností přispívají kulturními pořady při
veřejných oslavách. Protože budova MŠ je pro další provoz
nevhodná a nehygienická, bylo v listopadu započato
s výstavbou nové MŠ na zahradě staré MŠ. Mírná zima
umožňovala zedníkům poměrně rychle v práci postupovat.
Základní devítiletá škola
1. – 5. ročník
Počet dětí na místní ZDŠ neustále
klesá. Z 36 ve školním roce 1972 –
1973 klesl na 34 ve školním roce 1973 – 1974 a výhledově
se situace bude neustále zhoršovat. Mimo své vlastní
výchovné vzdělávcací činnosti se škola zaměřuje na širší
okruh veřejně prospěšné práce, ve které dosahuje dobrých
výsledků. Aktivně se podílí na všech veřejných osoavavách,
významných výročí přípravou výzdob a kulturních pořadů,
rozhlasových relací a propagace. Při sběru odpadových
surovin bylo nasbíráno .......... kg. papíru a textilu ( údaj
v kronice chybí) Za sběr léčivých rostlin obdržela škola již
3. čestné uznání. Dobrá je i spolupráce s masovými
složkami a především se sborem pro občanské záležitosti.
Změny – od 1.9.1974 odešla ze školy s. Kubišová
( Hošková) a na její místo nastoupila s. Anna Hladíková
z Jevišovky. Soudružka učitelka je svobodná, nekvalifikovaná, denně na pracoviště dojíždí. Učí druhým rokem.
Rovněž školnice M.. Hrdlíková odešla na mateřskou
dovolenou a na její místo nastoupila od 1.2.1974 Helena
Ščípová, do té doby zaměstnaná na státním statku. Tak jako
její předchůdkyně se i ona velmi pečlivě stará o pěkný
vzhled a čistotu vnitřních rostor budovy.

K zvýšení ideově politického působení na žáky byl založen
kout bojových tradic. Pionýři pracují v samostatně
registrovaném pionýrském uddíle, vedeném s. Hladíkovou.
Svou činnost zaměřovali na přípravu soutěže Za mír, za
vlast, za socialismus a na oslavu 30. výročí osvobození.
Místní lidová knihovna
Dobře plní svou výchovně vzdělávací
činnost, přispívá k pobavení a poučení
především mladých
čtenářů, kteří
knihovnu navštěvují. Počet svazků se
pravidelěn zvyšuje. Knihy jsou nakupovány především
z prostředků, které přiděluje Okresní lidová knihovna
v Břeclavi. Počet svazků k 31.12.1974 činil .........(údaj
chybí) Knihovnice : od 1.9.1974 nastoupila jako vedoucí
MLK s. uč. Hladíková, která prošla třídenním školením.
Přerovák
Redakční rada místního zpravodaje Přerovák vyzvala k
soutěži red. rady zpravodajů okresu Břeclav. V této
soutěži obsadil Přerovák 2. místo.
Plán kulturních akcí byl v podstatě splněn. Oslav
významných výročí se v průměru zúčastňovalo 100 – 120
občanů. Dále byly prováděny besedy s mládeží, taneční
zábavy a filmová představení, recitace a výstavky, názorná
agitace a rozhlasové relace. Jedním z úseků kulturní
činnosti byla i činnost sboru pro občanské záležitosti, která
je od počátku volebního období na vzestupné tendenci.
SOZ svou dobrou činností přispívá k dobré přáci celého
národního výboru. Podíl na dobré činnosti má především
poslankyně Kuchtová, která by mohla být svým přístupem
k plnění úkolů příkladem mladým poslancům.
Oslavy a zábavy
26.1. – ples Svazarmu, 25.2. - oslava v sále MNV,
8.3. – oslava MDŽ, 9.5. – oslava Dne vítězství, slib
pionýrů a předávání občanských průkazů. MDD – červen:
sportovní hry a soutěže, vystoupení vojáků PS se psy.
30. výročí SNP - slavnostní zasedání , 28.11. – slavností
aktiv PPS ( Březí, D.Pole, Novosedly, Nový Přerov).
VŘSR – veřejná schůze MNV a KSČ. Michalské hody –
Svaz žen a Hasiči.
Hudební skupina – byla založena
pod vedením Fr.. Tretiny. Členy
jsou Jar. Krupka, Antonín Polák,
Petr Hryčovský,
Zdeněk Sak.
Pilně nacvičují taneční skladby pro
mladé i starší občany a vystupují také
při oslavách a besedách.
Společenské organizace
Myslivecké sdružení : činnost byla zaměřena na odstřel a
odchyt zvěře v podzimních měsících a péči o zvěř v zimě.
Při národních směnách vypomáhali při budování obce,
akci „Z“.
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