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Vážení spoluobčané,

v poslední době od řady našich občanů slyším stá-

le jednu a tutéž otázku. „Jak je to s tou kanalizací 

v Brodku?“ Každému odpovídám stejně. Stavba 

byla zahájena v polovině března 2012 a pokra-

čujeme pomalu s výstavbou ČOV za bývalým 

Mostním obvodem. Čekáme na podpis smlouvy 

se Státním fondem životního prostředí (SFŽP). 

Vzhledem k tomu, že Ing. Radek Zbožínek podal 

další dva podněty (stížnosti), se podpis smlouvy 

se SFŽP stále posouvá. 

Kanalizace a ČOV

O průběhu výstavby naší největší akce „Kanaliza-

ce a ČOV Brodek u Přerova a místní část Luková“ 

jsem informoval v Brodeckém zpravodaji 1/2012, 

vydaném dne 23.3.2012. Další informace o vý-

stavbě kanalizace, přímo od realizátorů výstav-

by jste mohli zaslechnout na setkání v brodském 

kině dne 26.3.2012. A nyní podrobněji k novým 

událostem.

Dne 29. 3. 2012 proběhlo na SFŽP jednání s paní 

Radkou Bučilovou – ředitelkou SFŽP, svolané 

na základě podnětu Ing. R. Zbožínka napadají-

cího projekt jednotné kanalizace připravovaný

k realizaci. Na jednání bylo konstatováno, že

v průběhu kontroly nebyly shledány nedostatky 

v žádosti městyse o dotaci. Dále byl projednán 

podnět (stížnost) Ing. R. Zbožínka a jím předlo-

žený posudek z roku 2005 ve srovnání se „Studií 

proveditelnosti“, obsažené v naší žádosti o dota-

ci z roku 2008. Oba materiály byly postaveny na 

stejnou úroveň, bez posouzení věcného obsahu

i odborných argumentů. Výsledkem jednání bylo 

rozhodnutí paní ředitelky R. Bučilové, že SFŽP 

zajistí vypracování dalšího nezávislého expertní-

ho posudku a následně bude ze strany Fondu roz-

hodnuto o pokračování nebo ukončení našeho 

projektu. Rovněž se nás zeptala, zda budou obě 

strany posudek respektovat. Za obec jsem uvedl 

„ano“ a taktéž Ing. Zbožínek odpověděl „ano“. 

Jednání na SFŽP byl přítomen místostarosta

F. Kovář a jako svědek potvrdil na pracovním

zasedání zastupitelstva pravdivost těchto slov. 

Na tomtéž zasedání uvedl Ing. R. Zbožínek, že si

dotaz paní ředitelky Bučilové neuvědomuje. To 

jen dokresluje, že Ing. R. Zbožínek nerespektuje 

dané slovo, uznává pouze své řešení a chce slyšet 
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Den s IZS 2012 v Brodku u Přerova, konaný dne 21.4.2012

Foto: Karel Kratochvíl

pouze odpověď, která bude podle jeho představ.

Na vypracování znaleckého posudku jsme

čekali několik měsíců. Možná také proto, že

Ing. R. Zbožínek ještě dvakrát komunikoval se 

SFŽP. Každý dopis znamená na SFŽP vypra-

cování auditu a tím i další a další zdržení. Kaž-

dé zdržení prodražuje a komplikuje stavbu. Při

zpracování finanční a termínové analýzy jsme 

se museli zavázat, že budou dodrženy termíny 

budoucí realizace – zahájení 15.3.2012, termín 

dokončení 30.6.2013 a ukončení komplexního 

vyzkoušení do 30.9.2014. Městys má zajištěno 

financování pomocí bankovního úvěru ve výši 

17,0 mil. Kč, získali jsme dotaci ve výši 4,0 mil. Kč 

z Krajského úřadu Olomouckého kraje a máme 

dostatečné prostředky na běžném účtu. Všechny

podmínky SFŽP máme splněny. Dokud není 

se SFŽP podepsáno „Rozhodnutí o poskytnutí

dotace“, tak hradíme financování z vlastních

prostředků. Není to zrovna jednoduchá situace.

Obracím se na Vás občany městyse, zejména

voliče Ing. R. Zbožínka, abyste mu vyjádřili Váš 

názor na jeho jednání poškozující náš městys. 

Budeme čekat na jeho další zbytečné komplikace?

Závěrem mám pro Vás, vážení občané, dobrou 

zprávu. Koncem července 2012 jsem dostal na

vědomí ze SFŽP dopis, který byl zaslán Ing. R. Zbo-

žínkovi. Uvádí se v něm, že: „Expertní posudek 

zhodnotil proveditelnost a účelnost různých 

variant odkanalizování obce a výši nákladů 

na výstavbu a jednoznačně potvrdil správnost

a účelnost zvoleného systému jednotné kanali-

zace“. Kopie dopisu ze SFŽP následuje na další 

stránce Zpravodaje.

        

Ing. Jan Beneš

starosta městyse

POZVÁNKA:
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitel-

stev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR na pátek

12. a sobotu 13. října 2012. První den voleb

začíná hlasování ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 

hodin. Druhý den bude od 8:00 do 14:00 hodin. 

Zvu Vás k účasti v těchto volbách.
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V roce 2011 jsme odpadové hospodářství 

našeho městyse zapojili do kolektivních 

systému s republikovou působností a třídíme

všechny komodity odpadů. A toto zapojení 

městysi přineslo větší příjmy za třídění jedno-

tlivých komodit a také větší výtěžnost, což 

má vliv na odměnu od kolektivních systémů.

V roce 2011 jsme přešli z pytlového sběru plas-

tů se svozem 1x za 14 dnů na kontejnerový 

sběr pomocí 20 ks nádob na plasty 1x za týden

a výsledek je následující: za rok 2010 svezeno

24,32 tun plastů s nákladem na 1 tunu 6 255,- Kč,

za rok 2011 svezeno 30,1 tun plastů s nákladem

na 1 tunu 3 755,- Kč. V roce 2010 činila odměna

od kolektivních systémů celkem 179 485,-Kč

a v roce 2011 činila odměna celkem 266 818,- Kč. 

Množství odpadů rok od roku roste, ceny na jejich 

likvidaci jdou nahoru a díky snižování nákladů

a vyším odměnám jsme v roce 2011 dosáhli

kladného salda. Čím více odpadů tedy vytřídíme,

tím více dostaneme, získávají se nové zdroje

surovin a energie a také ušetříme místo na

skládkách. Recyklací 1 tuny skla se ušetří přes 

400 kg exhalací CO2 (oxidu uhličitého), 30 re-

cyklovaných PET lahví stačí k výrobě 1 fleeceové 

bundy, na tričko 5.

Zastupitelstvo městyse v roce 2009 schválilo pro-

dej bytového domu, tzv. učitelák a to z důvodu 

získání finančních zdrojů pro potřeby investic

a rekonstrukce budov v majetku městyse. Bytové 

jednotky (8 jednotek) byly nabídnuty k prodeji

stávajícím nájemníkům, ale pouze jeden vyu-

žil tuto nabídku, ostatním nájemníkům městys

umožnil výměnu bytu ve stávajícím bytovém

fondu. K dnešnímu datu jsou tři bytové jednot-

ky prodány a další tři bytové jednotky budou 

nabídnuty dle Zásad prodeje v měsíci červenec,

srpen 2012. Výnosy z prodeje bytů byly použity 

na zateplení MŠ Brodek u Přerova, na výměnu 

oken Masarykovy knihovny a na opravu bytové-

ho fondu městyse Brodek u Přerova.

V listopadu 2011 bylo dokončeno zateplení MŠ 

Brodek s celkovým nákladem 4 460 513,- Kč

z toho dotace z programu OPŽP byla poskytnuta

ve výši 2 496 404,- Kč a zbývající částka byla 

hrazena z prostředků městyse. Dosažená úspo-

ra spotřeby zemního plynu ve srovnání s topnou

sezonou 2010/2011 je 42%. 

ÚŘAD MĚSTYSE BRODEK U PŘEROVA INFORMUJE

Místní kino Brodek si pro letošní rok vyžádá

investici ve výši 180 000,- Kč na nákup data-

projektoru pro promítání filmů z DVD. A to

z důvodu, že klasický film 35 mm v roce 2012 pře-

stane existovat a bude nahrazen novou techno-

logií – digitální nosič, tzv. DVD. Zastupitelé

vyjádřili souhlas s touto investicí a budou hla-

sovat pro na nadcházejícím zasedání zastu-

pitelstva městyse. Toto nové zařízení nebude

sloužit pouze pro promítání filmů, ale bude vy-

užito pro přednášky, školní akademie, apod.

V roce 2011 příjem z kina byl 97 770,- a výdaje 

292 798,- Kč.

V rámci Sdružení obcí mikroregionu Království 

se podařilo získat dotaci z programu OPŽP na 

nové pořízení veřejného rozhlasu našeho městy-

se. Tento projekt nese název: „Protipovodňo-

vá opatření napojená na IZS“. Bude vybudován 

zcela nový bezdrátový rozhlas s digitálním pře-

nosem, stoprocentní slyšitelnost ve všech ulicích 

a bude snímána hladina Olešnice. Městys má

finanční spoluúčast na tomto projektu celkem 

180 433,- Kč, hodnota nového rozhlasu bude

1 288 583,- Kč.

Úřad městyse Brodek u Přerova děkuje všem

občanům, kteří udržují veřejnou zeleň před

svým domem a využívají k tomuto účelu bio

kontejnerů. Kde najdete tyto kontejnery: ul. Ne-

rudova, ul. Družstevní, ul. Třebízského /za poš-

tou/, ul. Havlíčkova, Sídliště Svobody, ul. Tovární 

/u cukrovaru/ a Luková.

František Kovář, místostarosta

zdroj informací: rozpočet městyse

STAVEBNÍ  PRÁCE
Stavíme rodinné domy, provádíme rekonstrukce star-
ších rodinných domů, opravy a rekonstrukce bytů
a bytových jader, koupelny. Půdní vestavby, zateplová-
ní domů ( zelená úsporám ), obklady fasád cihlovým 
systémem klinker, zámkové dlažby.
V zimních měsících sleva na práci a materiál.

Jiří Olšanský Martin Drabiščák
tel. 604 814 540  tel. 725 913 843
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Sběrný dvůr městyse Brodek u Přerova, ul. Tovární

Provozní doba každé pondělí

duben až říjen: od 16:00 do 18:00 hodin

listopad až březen: od 15:00 do 17:00 hodin

Jaký odpad patří na sběrný dvůr

nebezpečný odpad: olověné akumulátory, oleje tuky, barvy, pesticidy, fotochemikálie,

 kyseliny, rozpouštědla, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

ostatní odpad: oděvy, textilní materiály, objemný odpad – nábytek, koberce, linolea

zpětný odběr elektrozařízení: velké domácí spotřebiče – chladničky, pračky, malé domácí

 potřebiče, el. nářadí a nástroje, trubicové a úsporné zářivky

 a výbojky, televizory, PC monitory, výpočetní a telekomunikační   

 technika, spotřební elektronika, hračky, apod.

 

zpětný odběr baterií: vybité suché baterie – tužkové, malé i velké monočlánky, 

 akumulátory do mobilních telefonů, notebooků, ručního nářadí

Kdo může uložit odpad na sběrný dvůr městyse Brodek u Přerova:

Občan s trvalým pobytem v městysi, který se prokáže platným občanským průkazem a dokladem

o zaplacení místního poplatku za aktuální kalendářní rok.

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTYSE BRODEK U PŘEROVA, UL. TOVÁRNÍ

70 let

Bednářová Ludmila

Bradová Jaroslava

Grygarová Milena

JUBILANTI V MĚSÍCÍCH 
DUBEN  ČERVEN  2012

75 let

Doubravská Anna

Koldová Jana

Omelková Helena

Pokorná Jiřina

Štěpánková Ilona

Uhlířová Anna

Válková Erika

Vodičková Blanka

Chorý Stanislav

80 let

Gažarová Zdenka

Pelíšková Vlasta

Strapinová Ludmila

Goldman Jaroslav

90 let

Gofrojová Marie

Wolf Vladimír

92 let

Dočkalová Jiřina

Dne 21.4.2012 se v Brodku u Přerova uskutečnil 

již 3. ročník akce s názvem „Den s Integrovaným 

záchranným systémem“. Této akce se zúčastnily 

tyto složky: Městská policie Praha, Policie ČR 

Přerov, Vojenská policie Olomouc, Městská po-

licie Přerov, Městská policie Lázně Bohdaneč, 

Obecní policie Brodek u Přerova, Obecní policie 

Velký Týnec, 22. základna letectva Náměšť nad 

Oslavou, 73. tankový prapor z Přáslavic, Hasič-

ský záchranný sbor Přerov, Sbor dobrovolných 

hasičů Brodek u Přerova, Sbor dobrovolných ha-

sičů Oplocany, Zdravotnická záchranná služba

Olomouckého kraje a BESIP Olomouc.

Do Brodku u Přerova opět po 2 letech přijela

Městská policie Praha i se svou technikou a zá-

bavnýma atrakcemi pro děti a až z dalekých Láz-

ní Bohdaneč přijela Městská policie, která patří

k nejlépe vybaveným městským policiím u nás.

Návštěvníci si mohli prohlédnout techniku a vy-

bavení složek, které se akce zúčastnily, nechybě-

la ani ukázka výcviku služebních psů Policie ČR 

Přerov, ukázka sebeobrany Policie ČR Přerov, 

ukázka sebeobrany Městské policie Praha a dy-

namická ukázka Vojenské policie Olomouc zadr-

žení pachatele. Velkou pozornost si zasloužila

ukázka Hasičského záchranného sboru Přerov, 

která ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou 

službou Olomouckého kraje předvedla vypro-

štění řidiče z havarovaného vozidla a následné 

ošetření řidiče, dále hasiči předvedli slaňování

z hasící plošiny a ukázku hašení hořícího vo-

zidla. Především děti zaujala ukázka Vojenské

policie Olomouc, která předvedla zadržení

nebezpečného pachatele, kdy bylo použito i zá-

sahové výbušniny. Návštěvníci si také mohli vy-

DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM
V BRODKU U PŘEROVA

zkoušet střelbu na terč laserovou zbraní, pro-

hlédnout si bojový vrtulník Mi-24 z 22. letecké

základny Náměště nad Oslavou. Dále BESIP

podával cenné informace jak se chovat v silnič-

ním provozu. Pro odvážnější návštěvníky byl

připraven vrtulník, ve kterém bylo možné pro-

letět se nejen nad obcí Brodek u Přerova, ale

i v širokém okolí.

Pro zpestření dne bylo dětem a dospělým umož-

něno naučit se jezdit na kolečkových bruslích, 

na koloběžce, na kole poháněném motorkem, 

zaskákat si v nafukovacím hradu, zajezdit si na 

čtyřkolkách, segwayi od Městské policie Praha

a ti nejmenší si nechali pomalovat obličej hez-

kým obrázkem. Při vstupu na akci dostalo každé 

dítě dárek, a to reflexní vestu v podobě klíčenky, 

na které jsou uvedeny telefonní čísla na hasiče,

policii a lékaře.

Sbor dobrovolných hasičů Brodek u Přerova za-

končil povedený den vystříkáním hasící pěny, ve 

které během chvilky zmizela větší část menších 

návštěvníků.

Po celý den provázel hudbou a slovem DJ ATOM, 

vystoupily děti z taneční školy LOLA’S DANCE 

Olomouc a svůj bojový tanec předvedla Capoeira 

Mataum Šternberk – Mistři Evropy 2011. 

Díky počasí, které se nakonec vydařilo a spous-

tě doprovodného programu, dobrého jídla a pití,  

se na tuto vydařenou akci přišlo podívat více

jak 2500 návštěvníků. Díky sponzorům byly 

všechny atrakce pro děti zdarma. 

Chtěla bych tímto velmi poděkovat všem slož-

kám Integrovaného záchranného sytému, které 

se této akce zúčastnili. 
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Velký dík také patří ÚM Brodek u Přerova

a sponzorům kterými jsou – Autocentrum Pře-

rov CZ s.r.o. se sídlem Přerov – Předmostí, Čes-

ká spořitelna a.s., FT Trade group s.r.o. se sídlem

v Napajedlích, Hanácká kyselka s.r.o. se sídlem 

v Horní Moštěnici, Jankusport Přerov, Konvička 

s.r.o. Přerov, firma Ptáček – pozemní stavby s.r.o. 

se sídlem v Kojetíně, Resta s r.o. se sídlem Přerov, 

Rostislav Bouchal – Boroko Brodek u Přerova

a Stamak Trade s.r.o. se sídlem v Brodku u Přero-

va - Luková, bez kterých by se tato akce nemohla 

prezentovat v tak velkém rozsahu.

Margita Calábková

  

Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnilo něko-

lik pro mateřskou školu významných změn. Bě-

hem podzimu bylo dokončeno zateplení budovy 

včetně výměny oken. Zahrada školky byla obo-

hacena o nové herní prvky. V takto obnovených 

prostorách se v jednotlivých třídách realizoval 

nový školní vzdělávací program „Jen si děti všim-

něte, co je krásy na světě“.

Jako každý rok se i letos uskutečnily jak tradiční 

náplň, tak i mimořádné akce. Mezi ty zavedené 

už tradičně patří spolupráce se ZŠ, návštěva Mi-

kuláše, posezení u stromečku, masopustní karne-

val, setkání s rodiči (tentokrát šlo o jarní tvoření) 

a velikonoční výstava. Součástí pravidelného pro-

vozu byla výuka angličtiny, práce s keramickou 

hlínou, v zimě kurz lyžování a na přelomu jara a 

léta předplavecký výcvik. Z mimořádných akcí je 

třeba zmínit návštěvu sedmi divadelních předsta-

vení, koncertu skupiny Abraka, besedu s přísluš-

níky Policie ČR či program se psím spřežením, 

který měl u dětí obzvlášť velký úspěch.

Ve čtvrtek 10. května 2012 se konal zápis do ma-

teřské školy. Děti, které již školku navštěvují, vy-

robily pro své nové kamarády drobné dárky.

Mateřská škola ale nezůstala uzavřena ani širší ve-

řejnosti. Svým vystoupením jsme obohatili vítání 

občánků a v adventní době připravili vystoupení 

pro seniory. Občanům sloužily i prostory školky. 

Uskutečnil se v nich jarní bazar dětského oble-

čení. V budově pravidelně probíhá keramika pro 

MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ŠKOLNÍM ROCE 2011  2012

dospělé, jóga a orientální tance. V těchto dnech 

připravujeme vystoupení na brodecké hody.

V posledních týdnech školního roku jsme se už

po šesté zúčastnili výtvarné soutěže „Galerie na 

zámku v Citově“. Plánujeme rozloučení se ško-

láky i tradiční výlet. Čeká nás ZOO na Svatém

Kopečku a hrad Helfštýn.

   Kolektiv mateřské školy.

  POLICIE ESKÉ REPUBLIKY 
KRAJSKÉ EDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE 

  Územní odbor P erov 
 preventivn  informa ní odd lení 

Obecně lze říci, že senioři vyššího věku nejmé-

ně nad šedesát let jsou v České republice jednou

z nejohroženějších skupin a stávají se terčem pro 

nejrůznější podvodníky a zloděje. Jsou pachatelé, 

kteří záměrně volí oběť v seniorském věku. Jsou 

přesvědčeni, že tak zvyšují svoji šanci na bez-

trestnost. Spoléhají na to, že starší člověk nebude 

klást tak intenzivní odpor, počítají u něj s hor-

ší pamětí, slabším zrakem a obecně pomalejším 

vnímáním a reakcemi. Podle policejních statistik

se jedná nejčastěji o oběti s ročníkem narození

1930 a níže. Na Přerovsku se zloději neštítili

okrást ani seniora s datem narození v roce 1915.

Dovolujeme si Vám proto napsat několik do-

poručení a rad, jak se nestát obětí podvodníka 

nebo zloděje. 

JAK SE CHOVAT BEZPEČNĚ DOMA

Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li, kdo 

je za nimi. Do bytu vpusťte pouze ty, které dob-

ře znáte nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí 

vám, proč přichází. I na první pohled sympatický 

člověk nemusí mít vždy dobré úmysly. Pokud vás 

někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás

zná. Mohl si to přečíst např. na štítku na dveřích. 

Cizí lidi nikdy nevpouštějte do bytu!

Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množ-

ném čísle (Novákovi) nebo v mužském rodu,

zvláště v případě, že v bytě žije žena sama. 

Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo vás za dveř-

mi požádá o pomoc, např. o možnost si zatelefo-

novat, pomoc při nevolnosti či předání zásilky pro 

vašeho souseda. Situaci můžete řešit aniž byste

otevírali dveře. Pomoc zprostředkujete např. přivo-

láním souseda nebo sanitky a podobně. 

Mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefo-

nu nebo na dobře viditelném místě.         

NEBEZPEČNÝ VĚK  NESTAŇTE SE OBĚTÍ PODVODNÍKŮ A ZLODĚJŮ

Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud bydlíte

v přízemí nebo rodinném domku, nezapomeňte

zavírat okna, a to i v případě, že jdete jen nakoupit.

 

Byt zavírejte a zamykejte i když jdete třeba jen

k sousedce, do sklepa nebo s odpadky. 

Udržujte dobré přátelské vztahy se svými sousedy. 

Požádejte je o jejich telefonní číslo, protože v přípa-

dě potřeby může být jejich pomoc nejrychlejší. 

Čekáte-li příchod cizího člověka, požádejte někoho 

z blízkých nebo přátel, aby byl s vámi doma. 

Nebuďte důvěřiví ani k různým podomním pro-

dejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží. Nere-

agujte ani na různé výhry, při kterých jste údajně 

získali nějakou finanční hotovost, jedná se větši-

nou o podvod. Pokud nic nehrajete – nemůžete nic 

vyhrát!

JAK ZVÝŠIT SVÉ BEZPEČÍ 

A OCHRÁNIT SVŮJ MAJETEK

Pořiďte si dveřní panoramatické kukátko a po-

jistný řetízek. Kukátko vám umožní vidět široký

prostor za vašimi dveřmi a díky řetízku můžete

vyřídit některé záležitosti v relativním bezpeční. 

Pokud je to možné, pořiďte si elektronické spínací 

zařízení, které samo v určitou dobu rozsvítí a zhas-

ne světlo či televizi. Ve zlodějích tak vyvoláte pocit, 

že jste doma i když tomu tak nebude. 

Peníze můžete ukládat do banky či spořitelny. Ne-

mějte doma více peněz v hotovosti či cenné věci, 

pokud nevlastníte dobře ukrytý nebo zabudovaný 

trezor. Peníze si raději uložte na účet a cennosti do 

bezpečností schránky v bance nebo jiném peněžním 

ústavu. Své cennosti si vyfotografujte, při jejich

případném odcizení vám tyto fotografie usnadní 

jejich identifikaci.     
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Noste u sebe jen nezbytnou finanční hotovost. 

Pokud potřebujete uložit nebo vybrat více peněz,

vezměte s sebou někoho blízkého. Buďte ostražití 

jak v peněžních ústavech, tak u peněžních banko-

matů. Při výběru z platební karty kontrolujte, kdo 

stojí za vámi. Nikdy nenechávejte svůj PIN kód

u platební karty. 

Nikdy se před cizími nechlubte svým majetkem ani 

tím, kolik máte peněz. 

Nepůjčujte peníze cizím lidem a nedávejte ani

zálohy podomním prodejcům. 

BEZPEČÍ NA ULICI 

Doklady, peníze, klíče a cennosti nikdy nenechá-

vejte bez dohledu. Noste je v příruční uzavřené 

tašce nebo kabelce. Věnujte svým věcem pozor-

nost zejména v hromadných dopravních prostřed-

cích, nákupních centrech a všude tam, kde je větší

počet lidí. 

Peněženku ani doklady nenechávejte nahoře ná-

kupní tašky nebo kabelky. 

Vyhýbejte se odlehlým místům nebo neosvětleným 

uličkám s minimálním pohybem lidí. 

Nepřijímejte nabízený doprovod nebo odvoz od 

lidí, které neznáte. 

V tašce můžete nosit pro své bezpečí nějaký sprej 

např. deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn,

který můžete v případě ohrožení použít. 

Při vstupu do domu buďte pozorní a nevpouštějte 

dovnitř nikoho neznámého. Nevstupujte do výtahu 

s neznámou osobou. 

Nesnažte se na ulici komukoliv pomoci tím, že se 

ho zastanete před útočníkem. 

Raději ihned zavolejte na linku tísňového volání 

158.

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Krajský ú ad Olomouckého kraje 
Jeremenkova 40 a 
779 11 Olomouc 

Sbor dobrovolných hasi  Brodek u P erova 
Jednotka požární ochrany (JPO III) 

751 03 Brodek u P erova 

M stys Brodek u P erova 
Masarykovo nám.. 13 

751 03 Brodek u P erova 

 

Krajský ú ad Olomouckého kraje poskytl SDH Brodek u P erova,  
jednotce kategorie JPO III, finan ní p ísp vek ve výši 16 500,- K  

na po ízení ERPADLA / V CNÉHO VYBAVENÍ. 
Spoluú ast m styse Brodek u P erova inila 16 500,- K . 

 
V Brodku u P erova dne 25.7.2012 

Již 9. ročník cyklistického závodu a vyjížďky „Okolo mikroregionu DOLEK“, pořádaný pro
širokou veřejnost z obcí mikroregionu Dolek se koná v sobotu dne 8.9.2012. 
Registrace účastníků bude zahájena od 13.00 hodin v areálu Sokolovny v Brodku u Přerova. 
Trasa závodu a vyjížďky povede devíti obcemi mikroregionu Dolek a měří 29 km, zkrácená 
trasa 22 km. Děti do 12-ti let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu rodičů. Pro všechny 
účastníky bude připraveno drobné občerstvení. 

POZVÁNKA NA CYKLISTICKÝ ZÁVOD A VYJÍŽĎKU 

„OKOLO MIKROREGIONU DOLEK“

Hody 2012 – Fotbalová utkání v Brodku u Přerova  

  
 Foto: J. Teimer
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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

Brodecký zpravodaj 2/2012 vychází 31.8.2012
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 sekretariát Úřadu městyse
Termín uzávěrek pro rok 2012: 1.9.2012 a 24.11.2012

Zpravodaj vyjde vždy 14 dní po uzávěrce.

Hody 2012 v Brodku u Přerova

  
Foto: Ing. Jan Beneš


