Přerovák
Zpravodaj Obce Nový Přerov
Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
19. února 2009
 Zasedání se zúčastnili všichni členové zastupitelstva.
 Hlavním bodem programu byl rozpočet obce na rok
2009, jehož návrh zastupitelé jednohlasně schválili
v objemu 3.279.200,- Kč.
 ZO schválilo podání žádostí o dotace z Programu
rozvoje venkova Jihomor. kraje a) na pořízení stavebně
projektové dokumentace k akci „Celková obnova veřejných
prostranství po realizaci všech inženýrských sítí“ , b) na
výstavbu kanalizační čerpací jímky pro novou bytovou
výstavbu, dále c) na rozšíření pracoviště CzechPOINT,
d) na výzbroj a výstroj jednotky dobrovolných hasičů.
 ZO schválilo nabytí majetku - pozemku od Obce
Novosedly a pozemků s id. ½ budovy z majetku České
republiky s právem hospodaření Pozemkového fondu
Břeclav a Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových Břeclav.
 ZO rozhodovalo, jakým způsobem naloží s majetkem,
který obec získala po mapování intravilánu a zápisem
opuštěného majetku. Byly schváleny záměry o pronájmu
a prodeji pozemků. Na základě zveřejněných záměrů
mohou občané podávat své žádosti o pronájem nebo
odprodej pozemků, které léta užívají jako zahrady, dvory
a pod.
 Byl schválen příspěvek na provoz Základní školy
Novosedly pro rok 2009 ve výši 100 tis. korun.
Bouřlivou diskusi vyvolala nabídka dřevařské společnosti
na pokácení aleje topolů vedoucí k bývalé farmě. Cenová
nabídka činila 400,- Kč /m3 dřeva, což by do obecní
pokladny přineslo cca 80 tis. Kč. Zároveň firma nabídla i
výsadbu nové aleje za cca 20 tis. Kč. Starostka uvedla že
tyto stromy jsou staré více než 30 let, lámou se větve a jsou
rizikem pro kolemjdoucí. Celková nebo i postupná obnova
aleje by byla prospěšná pro krajinu, navíc by obec získala
finance. Proti zazněly názory, že stromy ještě nejsou v tak
špatném stavu a jejich pokácení by bylo předčasné. Na
závěr starostka shrnula všechny názory pro i proti a
zastupitelstvo se shodlo, že v této věci bude přijato
usnesení teprve na základě odborných vyjádření a posudku
znalce.

Ročník: 37

Číslo: 2/2009

 ZO neschválilo
navýšení
měsíčních odměn
neuvolněných členů zastupitelstva a určilo využití těchto
prostředků na nákup zahradního prvku ( např. houpačky )
do mateřské školy.
 Zastupitelstvo posuzovalo varianty pořízení územního
plánu, a to pořízení změny č. 1) nebo pořízení úplně
nového územního plánu. Po zaslání aktualizovaných
nabídek projektantů schválí ZO jednu z variant na
příštím zasedání.
 ZO schválilo poskytnutí příspěvku městu Mikulov na
provoz LSPP ( tzv. pohotovost ) ve výši 3.500,-Kč.

Z žádostí :
a) ZO schválilo prodej pozemků k výstavbě RD formou
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy : část parc.č.
1207/57 a parc.č. 1207/43.
b) schválilo přímý prodej pozemků, a to pod vinohrady,
pod rodinnými domy, nádvoří, zahrady nebo okolí sklepa:
parc.č. 2132, 1207/18, část. 2113, st. 144/1, st. 144/2, st.
144/3, st. 145/2, st. 145/3, st. 145/5.
c) na základě žádostí ZO schválilo záměry o pronájmu
nebo o prodeji pozemků - zveřejněny na úředních deskách.
d) ZO schválilo poskytnutí příspěvku na dokončení
výstavby rodinného domu ve výši 50 tis. Kč.
e) ZO schválilo úhradu nákladů vynaložených na úpravy
bytu a příslušenství obecního malometrážního dvojdomku
čp. 137 ve výši 7 tis. Kč.

LSPP - lékařská služba první pomoci
- pohotovost v Mikulově
Celkové náklady na provoz této služby činí podle
vyúčtování za rok 2008 celkem 1.066.500,- korun. Kraj
přispěl částkou 591. tisíc, okolní obce poskytly 475,5 tis.,
od občanů na poplatcích bylo vybráno 120,1 tisíc, a od
zdravotních pojišťoven činila úhrada za výkony 226,2 tis.
Kč. Přesto byl provoz LSPP ztrátový o 116 tis, korun.
Podle zprávy o provozu LSPP bylo v loňském roce
ošetřeno na „pohotovosti“ v Mikulově 26 pacientů
z Nového Přerova a 1 x navštívil lékař pacienta v jeho
bydlišti. Náklady na jednoho občana z mikulovského
obvodu činí téměř 32,- Kč. Ne všechny obce však na
provoz LSPP přispívají s odůvodněním, že pohotovost
neposkytuje komplexní služby ( rentgen) a pacient stejně
musí odjet za ošetřením do vzdálené Břeclavi nebo Brna.

Chodníky v ohrožení!
Ministerstvo zemědělství vydalo dne 25.2.2009 tiskovou
zprávu, ve které oznamuje, že DPH je podle nařízení Rady
(ES) č. 1698/2005 pro veřejnoprávní subjekty, tedy v
případě Programu rozvoje venkova pro obce,
nezpůsobilým výdajem a není tudíž možné v žádostech
nárokovat daň z přidané hodnoty. V praxi to znamená, že
obce, které nejsou plátci DPH, musí toto daň uhradit z
vlastních zdrojů. Touto strohou zprávou
vyvolalo
ministerstvo naprosté zděšení a důrazné protesty Spolku
pro obnovu venkova a všech představitelů malých obcí. Ke
změně pravidel došlo během realizace programu a těm,
kteří již podali žádosti v 5. a 6. kole způsobí obrovské
problémy nalézt ve svých skromných rozpočtech další
prostředky na úhradu 19 % DPH.
Ministerstvo tvrdí, že v průběhu administrace bylo řadou
členských zemí zjištěno, že je DPH pro obce nezpůsobilým
výdajem, což z některých jazykových mutací nařízení Rady
(ES) č. 1698/2005 jasně nevyplývá. Zástupci ministerstva
zemědělství ve spolupráci s dalšími partnery včetně
českých europoslanců tuto skutečnost v roce 2008
rozporovali na všech vhodných fórech EU, bohužel
stanovisko Evropské komise (DG Agri) je neoblomné.
Jedná se také o nesoulad s textem nařízení ke strukturálním
fondům, kde DPH pro obce způsobilým výdajem je. Toto
způsobuje diskriminaci malých obcí do 500 v případě
přijetí dotace z Programu rozvoje venkova.
PŘÍKLAD:
5.000.000,Původní pravidla: Hodnota akce
- z toho dotace 92% =
4.600.000,- z toho podíl obce 8 % = 400.000,Nová pravidla:
Hodnota akce vč. DPH
5.000.000,- DPH 19 %
950.000,- z toho dotace 92% =
3.726.000,- z toho podíl obce
= 1.274.000,V našem konkrétním případě - bodování chodníků
v Novém Přerově za cca 4,5 mil. korun to znamená, že
obec by musela oproti plánovaným 400 tisícům zaplatit ze
svého rozpočtu částku 1.146.600 tisíc korun !!! Takovou
částkou bohužel v rozpočtu obec nedisponuje. O přijetí
úvěru nemůžeme uvažovat vzhledem k tomu, že obec má
dluh z kanalizace ve výši více než 4 mil. korun, který bude
splácet Státnímu fondu životního prostředí ještě 8 let.
Pokud ministerstvo zemědělství nenalezne cestu, jak
obcím do 500 obyvatel pomoci s řešením tohoto problému
bude malým obcím znemožněno čerpat dotace a realizovat
projekty z tohoto dotačního programu.
Zástupci Svazu měst a obcí ČR i Spolku pro obnovu
venkova již zahájili jednání na příslušných ministerstvech
s návrhem, aby stát DPH malým obcím uhradil formou
dotace ze státního rozpočtu. V době ekonomické krize však
zřejmě ze státní kasy peníze nevydolují.
V letošním rozpočtu jsme si na chodníky „odložili“ 300
tisíc korun. Pokud bychom v roce 2010 přidali další peníze,
na podíl obce by to již stačilo. Čáru přes rozpočet nám však
kromě Ministerstva zemědělství udělala také hospodářská
krize, díky které dostaneme letos na daních o 200 tisíc
méně. Snad politici tuto situaci vyřeší nejpozději do září,
kdy se budou podávat žádosti o dotace z evropských fondů.
M. Popelářová

NEZAMĚSTNANOST
v Novém Přerově je skloňována poslední dobou
v rozhlase, v okresním i krajském tisku. Příčinou je
ukazatel míry nezaměstnanosti, která v měsíci březnu u
nás dosáhla 32,14 %. Tento údaj představuje 45 lidí
bez práce ze 140 aktivních obyvatel. Představuje 22
nezaměstnaných mužů a 23 nezaměstnaných žen. Dlouhodobá statistika nám ukazuje, že do roku 1998 se u nás míra
nezaměstnanosti držela mezi 10 - 15 %, bohužel v
posledních osmi letech se počet lidí evidovaných úřadem
práce prudce zvýšil. Posuďte sami:
OBDOBÍ:
02/1994
02/1996
02/1998
02/2000
02/2002
02/2004
02/2006
02/2008

MÍRA:
11,11%
13,89%
15,28%
23,61%
26,23 %
27,86%
27,86%
17,86%

OBDOBÍ:
02/1995
02/1997
02/1999
02/2001
02/2003
02/2005
02/2007
02/2009

MÍRA:
10,42%
11,81%
22,22%
16,67%
25,71%
22,14%
20,00%
28,57%

Výjimku z tohoto smutného přehledu tvoří roky 2001
a 2008 - důvod neznámý? Příčinu těchto výkyvů bude
zkoumat Úřad práce Břeclav v nově zpracovávaném
průzkumu. Příčin se nabízí mnoho, počínaje ukončením
činnosti státního statku, přes omezování výroby ve
strojírenských
závodech,
přes
populační
vývoj
obyvatelstva, vzdělanostní schopnosti, výkyvy počasí
až po světovou hospodářskou krizi. Jmenovat by se daly
jistě další a další souvislosti a vybrat jednu příčinu není
možné. Je to různorodý soubor podmínek a okolností,
které lidem ztěžují uplatnění na trhu práce.
Ze statistiky lze však také vyčíst, že v letních měsících
se situace každoročně zlepší tím, že lidé se zaměstnají
při sezónních pracích ve vinicích, ve stavebnictví,
a samozřejmě i jinde. Čísla z předchozích let ukazují
„letní“ míru nezaměstnanosti v průměru mezi 12 - 15 %.
Snad se tedy situace zlepší i letos, a lidé, kteří přišli
o práci najdou nové uplatnění. Všem těm, kteří hledají
zaměstnání a mají zájem pracovat přejeme, aby překonali
tuto nelehkou etapu ve svém životě a nepodlehli apatii.
Přejeme jim, aby ve svém úsilí měli potřebnou dávku
štěstí a dosáhli úspěchu v dnešní nelehké době.
M. Popelářová

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE
E.ON Česká republika, s.r.o. oznamuje :
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací – bude přerušena dodávka elektrické energie v obci
Nový Přerov ve dnech:

25.5.2009 od 7:30 do 11:30
28.5.2009 od 7:30 do 16:30

VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR
konat ve dnech 5. a 6. června 2009.
V pátek 5.června se bude hlasovat od 14:00 do 22:00 hod
V sobotu 6.června se bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hod
V obci Nový Přerov se volební místnost nachází
v prvním poschodí budovy Obecního úřadu.
Občan České republiky, (a občan jiného
členského státu, který je po dobu nejméně 45
dnů veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu ) má právo hlasovat ve
volbách do Evropského parlamentu na území ČR
za předpokladu, že :
- Nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let
- Nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva
- Je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.
Kde lze ve volbách do EP na území ČR hlasovat ?
- Ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního
úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP.
- V jakékoli volební místnosti na území ČR, pokud hlasuje
na voličský průkaz.
- Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do
přenosné volební schránky.
Co učiní volič po příchodu do volební místnosti ?
- Volič hlasuje osobně, zastoupení není přístupné
- Volič prokáže svou totožnost a státní občanství platným
OP, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem.
- Volič, který se dostavil s voličským průkazem, odevzdá
tento okrskové volební komisi. Voliči, který není zapsán
ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP, okrsková
volební komise neumožní hlasovat.
Jak volič hlasuje ?
- Po obdržení obálky vstoupí do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků
- Do úřední obálky vloží 1 hlasovací lístek
- Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového
čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost.
- Po opuštění prostoru k úpravě hlasovacích lístků vloží
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
J. Vašíčková - zapisovatelka

KINO DRNHOLEC
Středa 20.5.2009 18:00 hod.
Příběh o Zoufálkovi – animovaný, dobrodružný film
USA. Vstupné 40,- a 60,- Kč.
Středa 27.5.2009 18:00 hod.
Peklo s princeznou – komediálně laděná pohádka ČR.
Vstupné 40,- a 60,- Kč.
Pátek 5.6.2009 19:00 hod.
Vévodkyně – historické drama USA, Anglie, Itálie,
Francie, Dánska. Vstupné 60,- Kč.

Rozpočet obce Nový Přerov na rok 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PŘÍJMY
Daňové příjmy celkem
Dotace celkem
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Bytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Využívání a zneškodňování odpadů
Činnost místní správy
Obecné příjmy z finančních operací
PŘÍJMY CELKEM

Pč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

VÝDAJE
Druh výdaje
Mezisoučet
Vnitřní obchod
4 500,00
Cestovní ruch
1 400,00
Silnice
2 000,00
Záležitosti pozemních komunikací
300 000,00
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
500,00
Odvádění a čištění odpadních vod
540 000,00
Předškolní zařízení
251 200,00
Základní školy
250 000,00
Školní stravování při předškolním a zákl.vz. 30 000,00
Činnosti knihovnické
48 600,00
Ostatní záležitosti kultury
3 000,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 000,00
Zájmová činnost v kultuře
11 100,00
Ost. Záležitosti kultury a sdělovacích prostř. 5 000,00
Využití volného času dětí a mládeže
1 500,00
LSPP Mikulov
3 500,00
Bytové hospodářství
2 500,00
Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářst.
50 000,00
Veřejné osvětlení
65 000,00
Pohřebnictví
41 400,00
Územní rozvoj
11 000,00
Komunální služby a územní rozvoj
66 100,00
Sběr a sovz komunálních odpadů
187 200,00
Sběr a svoz ostatních odpadů
20 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
36 500,00
Požární ochrana
15 500,00
Zastupitelstva obcí
821 500,00
Činnost místní správy
490 200,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00
Finanční vypořádání minulých let
6 000,00
VÝDAJE CELKEM
3 279 200,00

2 736 500,00
8 100,00
16 700,00
1 000,00
1 000,00
22 000,00
58 500,00
243 500,00
10 000,00
38 900,00
6 000,00
3 142 200,00

FINANCOVÁNÍ
Zůstatek na ZBÚ k 31.12.2008
Financování celkem

MD
137 000,00
137 000,00
Vašíčková - účetní

Společenská kronika
V prvním čtvrtletí letošního roku oslavili své
významné životní jubileum naši spoluobčané:
Dufek Stanislav
Jonášová Dagmar

50 let
65 let

Oslavencům ze srdce blahopřejeme.
____________________________________________
Gratulujeme rodičům:
- Martině a Pavlu Hryčovským
k narození syna Š t ě p á n a.
Rodičům i děťátku přejeme hodně štěstí do života.

Spolek vinařů v Novém Přerově
si Vás dovoluje pozvat

na XIII. místní výstavu vín
která se koná dne 9. května 2009
od 13.00 hodin v sále
Kulturního domu
v Novém Přerově.
K poslechu hraje cimbálová muzika.
Jste srdečně zváni !
_______________________________________________

ATC Merkur Pasohlávky
pořádá 9. května zahájení turistické sezóny
12.00 - 13.00 - Mažoretky z Pohořelic
13.20 - 13-50 - Bořek Stavitel
13.50 - 14.15 - Funny Angels
14.15 - 15.00 - Šermýřská skupina Baštýři
15.00 - 15.30 - Rockový soubor Svatý Pluk
15.30 - 16.00 - Šermířská skupina Baštýři - hra pro děti
16.00 - 16.45 - Hrdza - špičková slovenská world music
17.00 - 17.30 The Rest - rocková kapela z Brna

18.30 - 20.00 Koncert skupiny Kryštof
20.30 - ohňová show
21.00 - 24.00 - CARRIE Znojmo k poslechu a tanci

Bohatý doprovodný program, losování o ceny, na závěr
večera ohňostroj! ZVOU POŘADATELÉ !

_______________________________________
Plavání zdarma pro klienty VZP ČR - do 31.5.2009.
Krytý bazén Břeclav: 10.5.a 24.5.vždy od 10:00 do 12:00
Hustopeče : PO a ST od 6:00 do 8:00 hodin
ÚT a ČT od 6:00 do 8:00 hodin
od 14:00 do 21:00 hodin
PÁTEK od 6:00 do 8:00 hodin
od 14:00 do 18:00 hodin
NEDĚLE od 17:30 do 18:30 hodin

Dne 7. dubna byl vyhlášen
program Zelená úsporám Ministerstva životního
prostředí. Z tohoto programu by lidé letos mohli vyčerpat
až deset miliard korun formou dotace na zateplování
domů, výměnu oken, solární panely či kotle na vytápění
biomasou.
Podpora je v rámci Programu připravena tak, aby finanční
prostředky Programu mohly být žadateli čerpány v
průběhu celého Programového období, tedy od 7. dubna
2009 do 31. prosince 2012, a aby dotace byla poskytnuta
každému, kdo o ni požádá a splní stanovené podmínky.
Žádost o podporu bude moci být žadatelem podávána
již před začátkem realizace investice. Díky tomu bude
mít jistotu přidělení dotace ještě před zahájením prací.
SFŽP uzavře se žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace,
která bude pro něj zárukou přiznání podpory za
předpokladu splnění v ní stanovených podmínek, dále
podmínek Programu a dokončení realizace opatření ve
stanovené lhůtě. Po doložení dokladů o dokončení akce
pak žadatel obdrží prostředky na svůj účet, jehož číslo
uvedl v žádosti.
Žádat však mohou i občané, kteří již investici realizují.
Nutnou podmínkou pro přiznání dotace je v tomto případě
ukončení realizace nejdříve 7. dubna 2009.
PODPORA JE POSKYTOVÁNA NA:
A) Úspory energie na vytápění
B) Podpora novostaveb v pasivním energetickém
standardu
C) Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění
a ohřev teplé vody
D) Dotační bonus za vybrané kombinace opatření
Každá oblast má několik opatření a pro získání dotace
je nutné provést minimálně tři opatření, např. zateplení
pláště domu + výměnu oken a dveří + zateplení stropů.
Zároveň je požadováno snížení roční spotřeby tepla
alespoň o 40 %. Podpora je přidělována jako pevná částka
na m2 podlahové plochy. Je stanovena maximální
podlahová plocha, na kterou může být poskytnuta
podpora, a to max. 350 m2 na rodinný dům a 120 m2 na
bytovou jednotku v bytovém domě. Program vyžaduje
využití takových materiálů a poskytovaných služeb těch
dodavatelů, které zajistí dosažení přínosů pro společnost a
zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů.
V rámci Programu jsou zavedeny dva seznamy:
• Seznam odborných dodavatelů (SOD),
• Seznam výrobků a technologií (SVT).
Platí podmínka, že lze použít pouze výrobky, zařízení,
technologie a dodavatele uvedené v těchto seznamech.
Opatření nelze realizovat svépomocí.
Více informací na: www.zelenausporam.cz
Infolinka „Zelená úsporám“ 800 260 500
Dotazy na : dotazy@zelenausporam.cz
Kontakty na krajská pracoviště : www.sfzp.cz
Všechna krajská pracoviště jsou pro veřejnost
otevřena v úterý a ve středu 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00.
V ostatní dny je návštěva možná jen po předchozí
domluvě.
M. Popelářová

Z obecní kroniky
Pokračování z roku 1976
Občanský výbor
Členové Občanského výboru v Novém Přerově :
Filip Alois – předseda
Eliáš Rudolf – místopředseda
Členové-Černík Alois, Sak Jan, Filipová Zuzana, Kuchtová
Milada, Balko Tibor, Struharňanský, Nechuta, Hrůzová M.,
Hrůzová Jar.
Volby
Nejdůležitější událostí po XV. sjezdu KSČ byly volby do
zákonodárných a zastupitelských orgánů všech stupňů.
Proběhly ve dnech 22. a 23. října 1976. Občané Nového
Přerova přicházeli k volební urně do agitačního střediska
v budově MNV, kde si zároveň mohli prohlédnout bohatý
přehled o činnosti MNV, složek MF a občanů obce při
plnění volebního programu 1971-1975 a plány na další
volební období. Do sloučeného MNV byli zvoleni z Nového
Přerova tito občané :
Krupka Jaroslav – r. 1949 – dělník
Černík Alois – r. 1938 – dělník
Jánoš Petr – r. 1952 – dělník
Polák Antonín – r. 1945 – technik
Zábrodský Karel – r. 1952 – dělník
Ballai Štěpán – r. 1941 – dělník
Popelář Bohumil – r. 1932 – st. zaměstnanec
Hrůzová Marta – r. 1935 – učitelka MŠ
Kovaříková Mil. – r. 1930 – dělnice
Za poslance ONV volebního obvodu Nový Přerov –
Novosedly byl zvolen Hájek Jan – dělník – Novosedly.
Po volbách byla kancelář MNV přestěhována ze staré
budovy do budovy školy, která od 1. září 1976 slouží
účelům MNV Novosedly. Bude zde umístěna i MLK a
obřadní síň.
Plnění akce Z a volebního programu
Silnice: V dubnu bylo započato s přípravou a výstavbou
asfaltové silnice v ulici od čp. 101. Naplno se práce rozjela
teprve v letních měsících a v říjnu byla dokončena první
část. S výstavbou druhé části se pokračuje i v zimě.
Nádrž : V květnu bylo započato s hloubením požární
nádrže. Vypomáhaly mechanismy ze statku. Práce
pokračují pomalu.
MŠ: Práce na nové mateřské škole byly skončeny a v září
byla provedena kolaudace. Byly však zjištěny četné závady,
takže nemohla být školka do konce roku otevřena.
Rozhlas: Byla provedena generální oprava místního
rozhlasu. Rozhlasová ústředna je v nové kanceláři
v budově bývalé školy. Na všech budovách MNV byly
opraveny střechy.
Základní devítiletá škola 1.-5. roč.
V souvislosti se sloučením obcí Nový Přerov – Novosedly a
hlavně kvůli uskutečňování nové koncepce školství, bylo
školním rokem 1975/76 na ZDŠ 1.-5. v Novém Přerově
ukončeno vyučování a škola byla zrušena. Žáci přešli na
ZDŠ 1.-5. v Novosedlech a ZDŠ Jevišovka, kam dojíždějí
autobusem. Zaměstnanci přešli na jiná pracoviště. Budovu
školy bude využívat ke svým účelům MNV Novosedly.

Byla zde zřízena kancelář MNV, připravuje zřízení
knihovny s čítárnou a obřadní síň. Tělocvična bude sloužit
mládeži a společenským organizacím
k provádění
tělovýchovné činnosti. Inventář školy byl převeden na
ZDŠ Novosedly, část také do MŠ v Novém Přerově.
Přes 60 let sloužila budova svému účelu. Vystřídaly se
v jejich lavicích stovky žáků, učila zde celá řada učitelů,
z nichž však málokterý vytrval na místě delší dobu. Práce
učitele v podmínkách této pohraniční obce byla namáhavá
a dosažené výsledky se málokdy rovnaly vynaloženému
úsilí. Škola měla v obci autoritu a udělala kus práce i na
úseku veřejně prospěšné činnosti. Aktivně se zapojovala
do budování socialistické vesnice.
Mateřská škola
Mateřskou školu navštěvoval letos malý počet žáků z obce,
proto byly přijímány i děti ze sousední obce Novosedly.
Zaměstnanci:
Ředitelka – Marta Hrůzová
Učitelka – Dana Ottová ( Beránková )
Kuchařka – Olga Hlavinková
Školnice – Lidye Fabouková
Učí se stále ve staré nevyhovující budově, přestože vedle
stojí nová mateřská škola. Pro značný počet závad, který
OSP liknavě odstraňuje, nemohl v ní být ještě provoz
zahájen. Žáci i zaměstnanci se aktivně zapojovali při
oslavách, besedách a volbách.
Společenské organizace
Složky NF: Ne všechny složky Národní fronty pracují
stejně aktivně. Po delší době se znovu zorganizovala
mládež a pod patronací vojáků PS v Březí ustanovila
svazáckou skupinu.
SSM: Předsedkyní byla zvolena Jarmila Hrůzová.
Mládežníci si upravili klubovnu, kde se scházejí ke
schůzím. Pořádali společně s vojáky filmová představení
a čaje, na kterých jim hrála místní hudební skupina.
PO: Aktivně pracovali i požárníci, kteří v květnu dostali
do užívání novou stříkačku. Byl proveden slavnostní křest
předsedou MNV a stříkačka dostala jméno „Marcela“.
Požární ochrana vlastní i nákladní automobil, který
využívá při pracích na požární nádrži. O družstvo
„mladých požárníků“ se stará s. J. Ficek.
MS: Své úkoly dobře plnilo i Myslivecké sdružení, jehož
členové se mimo plnění povinností v organizaci
zúčastňovali i brigád na akci Z a národních směnách.
MLK: Činnost Místní lidové knihovny byla pravidelná,
knižní fond byl pravidelně doplňován OLK. Velký počet
knih přibyl do MLK v červnu, kdy byla zrušena žákovská a
učitelská knihovna při ZDŠ a většina knih byla předána do
MLK. Okresní lidová knihovna postupně vybavuje MLK
novým nábytkem do čítárny. Knihovna s čítárnou budou
přesunuty do budovy školy, kde budou pro jejich práci
vhodnější podmínky a větší prostor. V květnu byla
provedena revize všech knih. Od 1. července 1976 byla
ustanovena knihovnicí Marie Ballaiová, prodavačka
Jednoty, dojíždějící do Novosedel.
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