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Vážení spoluobčané,

v pondělí dne 3.12.2012 se konalo 16. veřejné za-

sedání Zastupitelstva městyse Brodek u Přerova, 

které schválilo rozpočet na rok 2013, rozdělilo 

dotace spolkům, stanovilo poplatky, stočné a také 

projednalo informaci o akci kanalizace. 

Z pohledu plnění termínů byla díky mírnému po-

časí dohnána ztráta způsobená zpomalením vý-

stavby. Několik podnětů Ing. R. Zbožínka zpoz-

dilo vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze 

SFŽP. Bez zajištěné dotace jsme mohli postupovat 

pouze tak, abychom zvládli financování z rozpoč-

tu městyse. Nyní se situace zlepšila, požádali jsme 

již dvakrát o platbu a nyní máme uhrazeny faktu-

ry za stavební práce a činnosti TDI do konce října 

2012. To vše bez čerpání úvěru od banky. Rovněž 

tíživou dopravní situaci s překopy krajské komu-

nikace máme již za sebou. Vypadá to, že všechno 

pokračuje normálně, ale situace je jiná. 

Při projednávání informací o kanalizaci jsem 

musel uvést skutečnost, že Ing. R. Zbožínek opět 

podal podnět k prošetření, tentokrát na Policii 

ČR. Uvádí stejná tvrzení se kterými neuspěl na 

SFŽP. Žádá prošetření Územního plánu ve vztahu 

jednotná nebo oddílná kanalizace a je nespo-

kojený se Studií proveditelnosti, doložené v žá-

dosti obce o dotaci a srovnává ji s posudkem doc. 

Ing. Hlavínka z roku 2005, který si sám objednal.

Nastalá situace je díky podnětu Ing. R. Zbožínka 

značně komplikovaná. Z jednoho pohledu může 

být výstavba i financování ze SFŽP po dobu šet-

ření Policií ČR zastaveno na 1 až více roků. Brzy 

skončí financování z fondů EU a pak nám žádnou 

dotaci nikdo nedá. Z druhého pohledu je krajně 
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Senior symposium v Brodku u Přerova dne 29.10.2012

Foto: Jan Taimer

nezodpovědné zastavovat akci při proinvestování 

již 40 mil. Kč, z celkových 120 mil. Kč.  

Městys se může tímto zlovolným zásahem zadlu-

žit na desítky let a bude ročně platit miliony za 

vypouštění nevyčištěných vod. Každý vlastník 

nemovitosti si bude muset vybudovat vlastní do-

movní ČOV, protože městys nebude mít na vybu-

dování dvou kanalizací: oddílné splaškové, kterou 

prosazuje Ing. R. Zbožínek a dešťové, která má za 

sebou již 90 let provozu a brzy se celá propadne. 

V podstatě asi dopadneme tak, že nebudeme mít 

kanalizaci žádnou.

Na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse 

Brodek u Přerova byl Ing. R. Zbožínek ze stra-

ny zastupitelů vyzván, aby stáhl podnět podaný 

na Policii ČR. Ze strany občanů přítomných na 

zasedání bylo navrženo, aby byl odvolán z Rady 

městyse a vzdal se mandátu zastupitele. O týden

později byl členy Rady městyse opět vyzván, aby

podepsal připravené odvolání podnětu z Policie

ČR, ale neučinil tak. Myslím si, že je na Ing.

R. Zbožínkovi, aby zvážil své kroky a aktivity.

Vážení občané,

přeji Vám jménem svým a jménem všech zastu-

pitelů městyse spokojené, láskou a porozuměním 

naplněné vánoční svátky a v novém roce pevné 

zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních a pracov-

ních úspěchů.

Přijďte společně oslavit konec starého roku

a vstup do nového roku ke zvonkohře.

    Ing. Jan Beneš

     starosta městyse

POZVÁNKA:
Termín pro volbu prezidenta České republiky byl vyhlášen na pátek 11. a sobotu

12. ledna 2013. První den voleb začíná hlasování ve 14:00 hodin a končí

ve 22:00 hodin. Druhý den budou volební místnosti otevřeny od 8:00 do

14:00 hodin. Zvu Vás k účasti v těchto volbách.
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Kategorie poplatků Kč-

Odpady /popelnice, sběrný dvůr, tříděný odpad, bio odpad/             500,-

dítě do 1 roku svého věku je osvobozeno od poplatku za odpady

Pes v rodinném a bytovéma domě                                                            200,-

Pes v obecním domě                                                                                   500,-

Pes v držení právnické osoby se sídlem v městysu                              200,-

a to u všech skupin je to za každého psa

Stočné na osobu a rok                                                                                    415,-

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2013

10. místo v kategorii měst v Olomouckém kraji je výsledkem práce zaměstnanců úřadu městyse za 

poslední tři roky v oblasti odpadového hospodářství městyse Brodek u Přerova a je poděkováním 

občanům za třídění odpadu.

 Kovář František, místostarosta

 

Dotace spolkům a organizacím z rozpočtu městyse Brodek u Přerova na rok 2013. Schváleno Zastupi-

telstvem městyse Brodek u Přerova dne 3.12.2012.

Ing. Jan Beneš

DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTYSE

Poř. č.: Název organizace, spolku:
Požadavek

na rok 2013:

Přiděleno

z rozpočtu:

1. TJ SOKOL Brodek u Přerova 200 000 90 000

2. Římskokat. farnost Brodek 50 000 25 000

3. Komise Luková 175 500
20 000

ostatní údržba

4. JUNÁK Brodek u Přerova 173 000 120 000

5. Jednotka SDH Brodek u Př. 104 928 20 000

6. TJ SOKOL Luková 35 000+5 000 30 000

7. Mor. hasičská jednota Luková 20 800 20 000

8. Klub seniorů Brodek 10 000 10 000

9. Český rybářský svaz 15 000 15 000

10. Florbalový klub FBK Brodek 50 000 10 000

11. Divadelní soubor J.K. Tyl 30 000 30 000

12. Fotbalový klub Brodek 90 000 90 000

13. Mažoretky GINA není určeno 20 000

CELKEM: = 958 728,- Kč = 500 000,- Kč

Oznamujeme místním podnikatelům a organizacím, že mají možnost zveřejnění reklamy na svoje 

výrobky a služby v místním kině v digitální podobě. Bližší informace na úřadě městyse.

Pracovníci kina

OZNÁMENÍ ÚŘADU MĚSTYSE

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych jako dlouholetá předsedkyně školské rady poděkovala touto cestou Mgr. Janě 

Svobodníkové, ředitelce ZŠ Brodek u Přerova za příkladnou spolupráci a za chápavý postoj při 

řešení jakýchkoliv problémů. Přejijí i celému učitelskému sboru krásné vánoce a mnoho sil 

do dalšího roku. Zároveň bych chtěla poděkovat našim mažoretkám za vzornou reprezentaci  

městyse Brodek u Přerova a jejich velké úspěchy na naší i mezinárodní půdě  Přeji jim i jejich 

trenérkám hodně zdraví a  aby ten příští rok byl ještě úspěšnější.

Dagmar Musilová
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Senioři v roce 2012, který byl vyhlášen v rámci 

Evropského roku aktivního stárnutí a mezige-

nerační solidarity: Využili jsme všech možností, 

finančních i časových, které jsme měli k dispos-

ici. Dotaci ve výši 10.000,- Kč od úřadu našeho 

městyse jsme použili výhradně na úhradu jízd-

ného pro naše zájezdy. Celkové náklady činily 

25.400,- Kč, rozdíl si platili účastníci.

Činnost jsme zahájili v únoru přednáškou, kte-

rou nám zajistil strážník pan Čech na odd. BE-

SIPu a kterou přednesl Ing. Charouz s promítá-

ním různých situací, se kterými se senioři mohou 

setkat v silniční dopravě a získali jsme publikaci, 

která byla pro seniory vydána na zmíněné téma. 

V březnu jsme pak měli schůzku, na které jsme 

se dověděli od starosty obce pana Ing. Beneše

o postupu prací na kanalizaci a čistírně odpad-

ních vod, vybrali jsme členské příspěvky a vyhlá-

sili termíny zájezdů.

V dubnu se tedy uskutečnil první zájezd. Jeli 

jsme na krátkou návštěvu do Polska a odtud do 

Frýdku - Místku na exkurzi do závodu Marlen-

ka, kde jsme ochutnali a nakoupili jejich výrobky. 

Dne 15. května jsme si v počtu 48 osob prohlédli

s průvodkyní arcibiskupský palác a katedrálu

sv. Václava.

V červnu jsme jeli na zámek Buchlovice a podívali 

se do dvou ukázek japonských zahrad v Uh.Hra-

dišti. Jeli jsme v době nečekaných tropických ve-

der, ale museli jsme i tuto situaci zvládnout. Mys-

lím, že z obav z takového počasí se neuskutečnil 

zájezd do Mikulova. Zkusíme jej tedy naplánovat 

na květen příštího roku.

V září jsme absolvovali exkurzi do pivovaru

v Litovli a navštívili hrad Šternberk a muzeum

o „Expozici času“.

Poslední zájezd v říjnu jsme zahájili prohlídkou 

pohankové mlýna, kde jsme vyslechli jak zdravě 

jíst a nakoupili některé jejich produkty a koupi-

li kuchařskou knihu s předsevzetím, jak budeme 

zdravě vařit. Pak následovala krátká prohlídka 

náměstí Frenštátu p. Radhoštěm, kde jsme našli 

na radnici plaketu Jiřího Rašky.

Potom následoval odjezd do muzea TATRA Kop-

řivnice, kde jsme prohlídku absolvovali s průvod-

cem. Potom jsme šli do Hotelu TATRA, kde jsme 

měli zajištěn oběd s vepřovou pečínkou. Pršelo 

nám celý den, ale program byl takový, že nám

to nevadilo, vynechali jsme pouze prohlídku

skokanského areálu ve Frenštátě.

Dne 29. října jsme se zúčastnili akce, pořádané 

magistrátem města Přerova, nazvané „SENIOR 

SYMPOSIUM“, které svou náplní předčilo naše 

očekávání.Vystoupení herečky Květy Fialové 

bylo nádherným zpestřením celé akce. Ve středu

16. listopadu se konala přednáška grafoložky. 

V prosinci pak budeme mít naše poslední letošní 

setkání před Vánocemi.

Pro příští rok bychom byli rádi, kdyby naše řady 

rozšířily mladší ročníky seniorů, pro něž je mož-

né rozšířit zájem o turistiku, na kole i pěší. Těší-

me se tedy i na rozšíření našich řad. Prozatím má 

naše organizace 80 členů.

L. Mojková

KLUB SENIORŮ BRODEK U PŘEROVA

Přestože historie našeho klubu se datuje od roku 

2007, největší rozmach jsme zaznamenali právě

v roce letošním. 

Po 4 letech kdy jsme figurovali pod názvem FBC 

Pirates Brodek, došlo k letos k velkým změnám. 

Po navázané spolupráci z předchozích let s flor-

balovým klubem Olomouc se nám podařilo 

spolupráci rozšířit a dojednat její finální podo-

bu. Tou je vytvoření jednoho centrálního klubu, 

který bude ony dva zmíněné zaštiťovat po strán-

ce právní subjektivity. Každý tým ale bude hrát 

soutěže pod svým vlastním názvem (část Brodek 

pod názvem FBK Brodek) a bude si také sám řídit 

svou florbalovou činnost. Došlo také k rozdělení 

zaměření jednotlivých týmů. Zatímco Olomouc-

ká část bude svou činnost upírat směrem k muž-

ské kategorii, část Brodek bude mít v náplni prá-

ce a ve svých kompetencích řízení a vedení práce

s mládeží. Velkým potěšením pro nás je, že do Vý-

konného výboru centrálního klubu byli dosazeni 

2 členové části Brodek a pouze 1 části Olomouc. 

Tato spolupráce by měla zefektivnit a zkvalitnit 

veškerou práci trenérů a vedení klubu a hráčům 

umožnit kvalitní přípravu a hráčský růst.

Značných úspěchů se nám podařilo dosáhnout 

v různých směrech. Ať už to bylo v rámci part-

nerských vztahů a dalších spoluprací, uzavírání 

BRODECKÝ FLORBAL A JEHO ČINNOST V ROCE 2012

smluv, tak především v oblasti trenérské a hráč-

ské.

 Nejprve se pozastavím u trenérů. Díky výrazné-

mu rozšíření především mládežnické základny 

bylo třeba rozšířit i řady trenérů, jejich asistentů, 

vedoucích mužstev a dalších členů realizačních 

týmů. Toho se nám podařilo za pomoci nově 

příchozích tváří, ale především díky školení

a vzdělávání trenérů z řad vlastních hráčů. Ti svou 

práci berou zodpovědně, účastní se trenérských 

stáží a nabrané zkušenosti tak předávají dále. Za 

mimořádný úspěch považujeme vyškolení tre-

néra Pavla Hausnera, který v září získal nejvyšší 

trenérskou licenci udělovanou ve florbalu a týden 

na to, po krátkém vyjednávání, se stal hlavním 

trenérem extraligového družstva žen v konku-

renčním týmu z Olomouce. Jen pro upozornění 

extraligu hraje 12 družstev a z toho pouze 2 jsou

z Olomouckého kraje. Tohoto úspěchu si velmi 

ceníme, především proto, že Pavel je naším od-

chovancem, zakladatelem klubu, současným se-

kretářem klubu, rozhodčím za náš klub, šéftre-

nérem všech našich kategorií a navíc ještě jako 

hlavní trenér a vedoucí mužstva vede v našem 

klubu kategorii přípravky a elévů. Za tuto obě-

tavost mu tímto chceme vzkázat veliký dík. Co 

se týče trenérské složky, tak náš klub letos za-

čal spolupracovat s trenéry z Atletického klubu
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Olomouc, kteří naše hráče připravují po kondiční 

stránce. Díky již zmiňovanému vzdělávání trené-

rů, má nyní každé naše družstvo k dispozici hlav-

ního trenéra, asistenta trenéra, vedoucího muž-

stva a pracujeme i na dalších postech.

Jak už jsem předsevzal, tak velkým impulzem pro 

náš klub bylo rozšíření členské základny mláde-

že. Díky úspěšným náborům z posledních dní

v Brodku a okolí se nám podařilo otevřít nové ka-

tegorie a to ještě nebude zdaleka konečná. Po le-

tech co jsme měli pouze mužskou kategorii a poz-

ději dorosteneckou, naše struktura nyní vypadá 

úplně jinak. Máme kategorie: přípravka, elévové, 

mladší žáci, junioři a muži. S tím že v následující 

době očekáváme buď posílení stávajících katego-

rií, nebo otevření nových. Naším cílem v nově 

otevřených kategoriích je kvalitní příprava mlá-

deže od základů, získání materiálního zabezpeče-

ní, dostatečného množství tréninkových jednotek

a rozšíření a stabilizace realizačních týmů. Na 

precizní a kvalitní práci s mládeží chceme stavět 

i do budoucna a zásobovat z ní ostatní kategorie. 

Vypracovaný plán, který se v průběhu tohoto roku 

stanovil, by měl tomuto napomoci. Těžit můžeme 

především z velkého nevyužitého potencionálu 

v Brodku a okolí, kde se florbal nehraje. Anebo 

jako v Přerově, kde se s mládeží příliš nepracuje.

Daří se nám i spolupráce se zdejší ZŠ, kde jsme 

minulý školní rok organizovali 1. kolo turnaje

o Pohár ministra školství a každoročně zde při-

pravujeme děti a účastníme se s nimi již 3. rokem 

různých školních turnajů. Stejně tak každým ro-

kem pořádáme řadu florbalových turnajů, jak pro 

mládež, tak i pro muže, té nejvyšší možné kvality. 

Kvalitu turnajů a popularitu florbalu v Brodku 

dokládá i turnaj pro místní ZŠ, který jsme uspo-

řádali v červnu letošního roku. Z 1. stupně zdejší 

ZŠ se na tento nepovinný turnaj přihlásilo přes 

70 dětí!!!! Atmosféra na turnaji i samotná odezva 

byla obrovská. V nadcházejícím roce se chystá-

me uspořádat opět řadu akcí. Od turnajů, růz-

ných společenských akcí až třeba po dětský den. 

Sami také budeme plno podobného navštěvovat. 

Chystáme se na spoustu zápasů, soustředění, akcí 

a turnajů, z nichž ten nejprestižnější bude Czech 

open, který je největším florbalovým turnajem 

na světě. Mužská kategorie se bude letos účastnit

i tradičních zahraničních turnajů. Prioritou pře-

sto vše zůstává kvalitní příprava mládeže do sou-

těží ČFbU a vychovávání mladých talentů. 

K samotné struktuře nadcházejícího roku respek-

tive sezony či kdejakým číselným vyjádřením se 

nemá cenu podrobněji věnovat, jelikož jsou to 

data dosti obsáhlá a složitá a navíc veškeré tyto 

informace byly uvedeny již ve všem výše zmíně-

ném.

Nyní chceme poděkovat ještě všem členům ve-

dení klubu, trenérům, členům realizačních týmů, 

hráčům, partnerům a také rodičům za tvrdou 

práci, kterou pro náš klub odvádějí. Veškerou od-

měnou, kterou za tohle vše mají, je pocit z dob-

ře odvedené práce. Tohoto si nesmírně vážíme

a jsme vděčni za to, že i dnes se najdou tací lidé

a právě my je máme mezi sebou.

Závěrem lze dodat jen tolik, že doufáme ve větší 

podporu, byť jen v očích veřejnosti a rodičů než 

doposud. Naše děti si za tu dřinu rozhodně za-

slouží skvělou atmosféru při domácích utkáních, 

nebo jakýchkoliv jiných akcích. A která podpora 

potěší více než ta od vlastní rodiny!!!!

S pozdravem a přáním příjemných sportovních 

zážitků

Vedení místního florbalového klubu

Brodek u P erova

Se ízení lyží, broušení hran, opravy skluznice, voskování, montáž vázání …
Náš SKISERVIS Vám nabízí za nízké ceny kompletní pé i o skluznici a hrany zahrnující broušení hran, opravy a broušení skluznice, strukturaci, 
voskování a další související servisní práce odborn  proškoleným personálem na profesionálním automatu 

 . 

Kontakt Ing.Josef Hlavinka  
Havlí kova 555, Brodek u P erova 
tel.603 476 942, 604 428 964, 731 803 563,  hlavinka.josef@seznam.cz,  http://www.skiservis.kx.cz

Provozovna : Vrchlického 140 (u autobus.zastávky na hlavní cest  do P erova)
tel. 603 476 942 

Provozní doba :  Út, t, Pá   17 oo – 19 oo hod (po dohod  kdykoliv)

Doporu ení :   
Optimáln  by lyže i snowboard m ly projít servisní údržbou vždy p ed zimní sezónou, po týdnu lyžování a na konci zimní sezóny p ed uložením 
na léto, vázání u sjezdových lyží je t eba se ídit jednou za rok na za átku sezóny ( .
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Akce: Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova a místní část Luková

  
Foto: Ing. Jan Beneš
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Zpravodaj vydává Městys Brodek u Přerova ve spolupráci se sportovně – kulturní komisí. 
Masarykovo nám. 13, 751 03  Brodek u Přerova   IČO: 00301078

Zpravodaj 3/2012 vychází 20. prosince 2012
evidenční číslo MK ČR E 17636

- Příspěvky neprochází odbornou jazykovou úpravou.
- Své náměty a příspěvky do dalších Zpravodajů můžete podat buď:

a)  elektronicky na e-mail: obec@brodekuprerova.cz
               b)  na CD nosiči na sekretariátu Úřadu městyse

Termín uzávěrek pro rok 2013: 5. 4.2013, 3.6.2013, 7.9.2013, 29.11.2013
Zpravodaj vyjde vždy 14 dní po uzávěrce.

Akce: Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova a místní část Luková

Foto: Ing. Jan Beneš
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