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Vážení spoluobčané,

od slavnostního zahájení stavby kanalizace v po-

lovině března 2012, byla po sedmnácti měsí-

cích výstavby dokončena zatím největší inves-

tiční akce v našem městysi, akce: „Kanalizace

a ČOV v Brodku u Přerova a místní části Luková“. 

Po dobu výstavby jsme většinou trpělivě tolero-

vali rozkopané ulice, zvýšenou prašnost, kompli-

kovanou dopravu související s uzavřenými úse-

ky místních komunikací. Téměř každého občana 

se dotkla obnova domovní přípojky a realizace

obtoku septiku, mnohdy finančně náročná.  

Financování kanalizace

Při výstavbě kanalizace v Brodku u Přerova a Lu-

kové bylo položeno 9,5 km potrubí kanalizace

a výtlačných řadů. Byla vybudována nová ČOV

a 5 čerpacích stanic. Největší z nich je vybudo-

vána jako podzemní a nachází se na náměstí

28. října. Jedna její část slouží k čerpání splašků 

na novou ČOV a druhá k čerpání dešťových vod 

do potrubí Broděnky.

Hodnota realizovaného díla dosáhla částky

144,9 mil. Kč. Po odečtení DPH zůstává částka 

120,3 mil. Kč. Z evropské dotace prostřednictvím 

OPŽP jsme získali 83,5 mil. Kč, ze SFŽP činila 

dotace 4,9 mil. Kč a půjčka 6,9 mil. Kč. Z finanč-

ních prostředků Olomouckého kraje jsme získa-

li dotaci 4,0 mil. Kč. Ostatní neuznatelné náklady 

projektu byly uhrazeny z bankovní půjčky ve výši 

17,0 mil. Kč a 4,0 mil. jsme již financovali z roz-

počtu městyse. Z pohledu financování akce ne-

jsou žádné problémy. Finanční prostředky SFŽP 

převede na náš účet vždy po kontrole zjišťovacích 

protokolů od dodavatele. Například v tomto mě-

síci jsme získali od SFŽP 14,2 mil. Kč na úhradu 

předposlední faktury OHL ŽS. Na poslední úhra-

du ve výši 6,9 mil. Kč budeme muset čekat až do 

konce května 2014, protože SFŽP musí zkontro-

lovat 14 změn projektu v naší žádosti o platbu. 

Většinou se jedná o kolize kanalizace s ostatní-
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Akce: Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova a místní část Luková

Foto: Ing. Jan Beneš

mi sítěmi a pokládky živičných povrchů. Kromě 

již realizovaných etap nás čekají ještě 2 etapy – 

komplexní vyzkoušení provozu ČOV a závěrečné

vyhodnocení akce.

Informace pro občany, kteří se dosud nepřipo-

jili na kanalizaci:

Vlastníci nemovitosti v obci, kde je vybudová-

na kanalizace a čistička odpadních vod, jsou ze

zákona povinni se připojit. Chci proto touto

formou apelovat na několik občanů z Brodku

u Přerova a zejména občany z Lukové, kteří

dosud neodstavili septik a svou splaškovou kana-

lizaci nepřipojili přímo do veřejné kanalizace, aby 

tak učinili co nejdříve. V Lukové připravujeme 

projekt oddělení toku potoka od veřejné kanalizace

s realizací začátkem roku. Nemůžete proto na něj 

spoléhat.

Ti z vás, kteří jste dosud nebyli připojeni na

veřejnou kanalizaci, musíte na výstavbu nové 

splaškové přípojky doložit projekt a stavební po-

volení. Projekt pro jednu nemovitost stojí mini-

málně 3.000,- Kč. Když se včas přihlásíte, mů-

žeme pro vás městys Brodek u Přerova zajistit

již druhý společný projekt domovních přípo-

jek zdarma. Realizace přípojky je ve finanční re-

žii vlastníků nemovitosti. V opačném případě se

vystavujete sankcím a pokutám.

Slavnostní otevření

Po ukončení komplexního vyzkoušení předa-

la firma OHL ŽS ukončené dílo k 31.7.2013. 

Drobné vady a nedodělky nebránící provozová-

ní systému nové kanalizace, byly odstraněny do 

31.8.2013. Jednalo se především o pokládku as-

faltových povrchů v několika ulicích. 

Slavnostní otevření nové ČOV se uskutečni-

lo 18.9.2013 v odpoledních hodinách. Za kraj-

ský úřad Olomouckého kraje se zúčastnil Mgr.

Radoslav Rašťák, náměstek hejtmana, za firmu

OHL ŽS byl přítomen Ing. Jaromír Pelinka,

ředitel Divize 3 Olomouc. Dále byl přítomen
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Ing. Žampach z firmy VRV Praha, divize Brno, 

hosté z Krajského úřadu Olomouckého kraje,

Magistrátu města Přerova, zástupci projekční

firmy Voding Hranice, další spolupracovníci

zúčastnění při výstavbě, tisk a řada občanů

našeho městyse. Po přivítání hostů ze strany

starosty přednesli krátké proslovy hlavní hosté

a došlo na přestřižení pásky. Následně proběhla

volná prohlídka stavby nové čistírny odpadních

vod. Technický dozor investora, Bc. Jaroslav

Skácel, odpověděl našim občanům na všech-

ny otázky. Všichni zúčastnění byli pozváni na 

pokračování akce na ulici Tylova. Po vystoupe-

ní mažoretek Gina bylo občanům poskytnuto

drobné občerstvení.

Poděkování

V souvislosti s realizací nové kanalizace bych 

chtěl poděkovat: Krajskému úřadu Olomoucké-

ho kraje a Magistrátu města Přerova za ochotu

a vstřícnost při získávání povolení pro stavbu

kanalizace. Firmě Voding Hranice za velmi kva-

litní zpracování projektové dokumentace. Hlav-

nímu dodavateli stavby, firmě OHL ŽS za dobře 

provedenou práci i přes nechtěné půlroční zpož-

dění. Firmě VRV Brno za dobře provedený tech-

nický dozor investora. Všem ostatním zúčastně-

ným děkuji za podporu a dobré služby. Všem

občanům městyse Brodek u Přerova chci zvláště 

poděkovat za pochopení a trpělivost při realizaci 

tak rozsáhlé stavby. Věřte, bylo to potřeba. 

Ing. Jan Beneš

starosta městyse   

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Vážení občané,

podle ust. § 5 odst. f)  Zák. č.101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů nebude 

Úřad městyse Brodek u Přerova od 1.1.2014 přát 

k životnímu jubileu a vítat nové občánky,  pouze 

na vlastní žádost občana. 

Kdo z občanů bude mít zájem o přání ke svému 

jubileu od Úřadu městyse Brodek u Přerova, svou 

JUBILANTI V MĚSÍCÍCH DUBEN 2013  ŘÍJEN 2013

70 let

Hlobilová Evženie

Pospíšilová Jarmila

Smyčková Božena

Teimerová Blažena

Zaoralová Božena

Grygar Milan

Mařák Josef

Novák Antonín

Smola Stanislav

Teimer Jan

Vítání občánků 20.4.2013
  

Jana Součková Sára Šubová

Natálie Kovaříková Václav Drajsajtl

Kristýna Šoucová Jan Hrbáček

Elena Bezroučková Tereza Zatloukalová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 20.4.2013

80 let

Adámková Marie

Trhlíková Dobroslava

Polášek Zdeněk Ing.

85 let

Čapková Marie

Koplová Emilie

Zbožínková Jaroslava

Planka Bohumil

91 let

Čapka Vladimír

Wolf Vladimír

93 let 

Dočkalová Jiřina

žádost předloží osobně nebo písemně na Úřadě 

městyse Brodek u Přerova.

Kdo z rodičů narozených dětí bude mít zájem

o účast na vítání občánků, které se uskuteční

v daném roce vždy v dubnu nebo v říjnu dle po-

čtu dětí, dostaví se vždy 1 měsíc před uvedeným 

termínem na Úřad městyse se žádostí zúčastnit

se vítání občánků.

Margita Calábková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRODEK U PŘEROVA INFORMUJE

Na naší základní škole každoročně pořádáme vel-

ké množství akcí, např. školních výletů, exkurzí, 

sportovních, vědomostních a výtvarných soutěží, 

preventivních programů, celoškolních a třídních 

projektů. Dovolte nám, abychom vám představi-

li krátké obrazové shrnutí posledních 12 měsíců. 

Všechny informace o škole, včetně fotografií ze 

všech akcí si můžete také prohlédnout na webo-

vých stránkách školy: www.zsbrodek.cz .

Slavnostní uvítání prvňáčků - 2. 9. 2013 Projekt Dental Alarm - 18. 9. 2013

Den pro 9. třídu - 27.6.2013 Slavnostní vyřazení absolventů 9. třídy - 26.6.2013
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„DOPRAVNÍ VÝCHOVA“ - 24. a 25.6.2013 Atletické závody ve Velkém Týnci - 11.6.2013

FLORBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽNÍKŮ - 20. a 21.6.2013 BRIGÁDA NA HŘIŠTI NA DEN ZEMĚ - 22.4.2013

MASARYKOVA KNIHOVNA

Jednou z priorit Koncepce rozvoje knihoven na 

léta 2011 – 2015 je zabezpečit pro širokou veřej-

nost efektivní dostupnost elektronických infor-

mačních zdrojů (EIZ). Naše knihovna využila

nabídky Národní knihovny v Praze a od 1. 10. 

2013 poskytuje přístup k plným textům zahranič-

ních deníků- Library PRESSDISPLAY. Jedná se 

o zkušební provoz po dobu celého měsíce října.

Návštěvníkům knihovny nabízíme okamžitý on-

line přístup k více než 2 100 novinovým titulům 

z 95 zemí světa a to vše v 54 jazycích, s možností 

využití překladače. Doufáme, že tato nabídka za-

ujme nejen uživatele knihovny, ale i širokou ve-

řejnost a přijdete nás navštívit.

Veškeré dotazy týkající se služeb naší knihovny 

můžete posílat na e-mail adresu:

knihovnabr@seznam.cz

KINO V BRODKU U PŘEROVA

Informace o tom, co bylo a bude v našem kině

• Celoroční večerní promítání filmů –jednou 

 týdně viz. program kina(plakátky, online).

• V měsíci září kulturní program „ Číše plná

 operety se sólisty operety Slezského divadla

 v Opavě.

• V průběhu školního roku promítání pohádek 

 pro školní družinu – jedenkrát za měsíc.

• V měsíci září promítání filmu pro seniory,

 pro klienty Domova na Zámečku a klienty

PODČARNÍK
Poprvé v historii městyse bylo letos v červenci 

uvedeno letní kino. Pozemek na promítání nám 

poskytlo fotbalové hřiště u sokolovny. Myšlen-

ka či nápad zavést u nás letní kino měla pozitiv-

ní ohlas. Skok do neznáma nám však činil velké 

obavy. Jak celá věc dopadne? Přijdou vůbec něja-

cí návštěvníci a v jakém počtu?

Promítalijsme film „Jedlíci aneb sto kilo lás-

ky“ a osobně jsme pozvali tvůrce filmu pana

režiséra Tomáše Magnuska a jeho kolegu „Dro-

bečka“ - herce Milana Cháru, aby se s návštěvní-

ky kina podělili o humorné historky při natáče-

ní filmu.

Tím více se znásobila naše nervozita, zda tito vá-

žení hosté, kteří přijeli z Náchoda, nespočinou 

před prázdným hledištěm, čímž bychom si zadě-

lali na docela slušný trapas. Hlediště tvořily řady 

fotbalovým sedaček, trávník zdobilo bílé filmové 

plátno a kámen ze srdce nám spadl až v okamži-

ku, když bylo hlediště zaplněno 200 návštěvníky

z Brodku, z okolí, z Přerova a Olomouce. 

Naši milí hosté z Náchoda, plně ztotožněni s ná-

zvem svého filmu, si po skončení promítání ješ-

tě před půlnocí pochutnávali na uzené klobásce 

a koláčcích. Fandí malým kinům, která pomalu 

multiplexy likvidují a prohlásili, že i kdyby zde 

 Dominiky Kokory s občerstvením v podobě 

 koláčků a kávy.

• V měsíci říjnu promítání filmu „Čtyřlístek“pro 

 Základní školu Brodek u Př. dle jejího vlast-

 ního výběru.

• Pro velký úspěch z minulého roku budou

 u nás 30. listopadu opět hostovat „SCANDAL 

 LADIES“ – travestie show

seděla jen třetina příchozích hostů, bude jim ctí 

se s nimi setkat.

Chci tímto poděkovat všem návštěvníkům, dále 

pak zaměstnancům městyse a zaměstnancům 

kina, kteří se podíleli na přípravách a průběhu 

celé akce a v neposlední řadě též hospůdce na 

hřišti, která zajišťovala občerstvení. 

Mgr. Věra Hrabalová

Dále oznamujeme občanům, že v měsíci listopa-

du od 4. 11. do 8. 11. 2013 bude v knihovně pro-

bíhat prodej vyřazených knih za nízké ceny a to 

zejména tituly z oblasti naučné literatury a belet-

rie. Doba prodeje bude s blížícím se termínem 

upřesněna informací z rozhlasu městyse a dále 

vývěsnými plakátky.

Mgr. Věra Hrabalová
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CHYTÁNÍ PSTRUHŮ V LUKOVÉ.

V Lukové, místní části Brodku u Přerova byly

v sobotu 25. května 2013 na rybníku závody

v chytání pstruhů během časového limitu. Závod 

probíhal od 14hodin a i když počasí ze začátku 

dvakrát nepřálo, chvílemi pršelo, tak o tyto závo-

dy byl velký zájem. Pro děti byly dvě kategorie, 

od 3-9 let a od 10-15 let, kterých se zúčastnilo 55 

dětí. Potom závodilo 40 dospělých. Všechny děti 

braly závod velmi zodpovědně, proto při chytání 

nebylo žádných řečí, každý chtěl chytit co nejví-

ce ryb. Malým dětem pomáhali otcové, maminky 

i dědové a babičky a všichni měli velkou radost 

z uloveného pstruha. Komisař měl mnoho prá-

ce, protože ryby na udice braly a tak musel úlo-

vek zkontrolovat a zapsat.    

Na závěr byl každý dětský závodník odměněn ba-

líčkem v hodnotě 60 Kč, ve kterém byly cukro-

vinky a rybářské návnady. Tři vítězové v katego-

rii dostali naviják a udici. Dospělí vítězové karton 

24 piv. Všichni účastníci závodu i přítomní diváci

v chytání pstruhů v Lukové byli spokojeni a od-

nášeli si krásný zážitek z dobře připravené akce 

Lukovských Sokolů.

Jan Teimer

JUNÁKSVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, 

STŘEDISKO 71402, TÁBORNÍCI BRODEK U PŘEROVA

Činnost střediska v uplynulém školním roce opět 

vyvrcholila na čtrnáctidenním letním táboře, 

kterého se zúčastnilo 51 dětí od pěti do patnácti 

let, o jejich vedení a program se staralo 10 vedou-

cích a několik dalších dobrovolníků z řad rodičů 

a přátel střediska zajišťovalo vaření, opravy a celý 

chod tábora. Všichni vedoucí i dobrovolníci pra-

cují na táboře v době svého volna, nebo dovole-

né a bez nároku na odměnu za což bych jim chtě-

la poděkovat adoufám, že je nadšení pro tuto prá-

ci neopustí ani v příštích letech.

Dalším důležitým krokem pro naše středisko 

bylo rozhodnutí tří budoucích vedoucích Marti-

ny Tvrdoňové, Vojty Brázdy a Tadeáše Zbožínka, 

že absolvují přípravu, která spočívala v týdenním 

pobytu na vzdělávacím táboře a následné slože-

ní čekatelských zkoušek. Začátkem října všichni 

tři úspěšně tyto zkoušky složili. Gratulujeme jim

a těšíme se, že nově nabité zkušenosti využijí ve 

vedení dětí v průběhu školního roku na schůz-

kách a následně na letním táboře.

V září proběhl další ročník již tradiční soutě-

že ve vaření kotlíkových gulášů. Letos soutěži-

lo 14 týmů a vařily se guláše všech chutí a vůní 

z různých druhů masa, uzenin, zeleniny a pod-

le slov poroty je rok od roku větší konkurence

a těžší rozhodování o vítězi, zvláště když ved-

le sebe soutěží zkušené kuchařky, které vaří den-

ně doma pro rodinu a třeba skupinka dětí, jejichž 

největším výkonem v kuchyni bylo do té doby 

uvaření vody na čaj. Zkrátka někoho je třeba oce-

nit hlavně za odvahu, což ale neznamená, že by 

výsledný výtvor v konkurenci zkušených kucha-

řek zaniknul. V každém případě počasí nám přá-

lo a užili jsme si krásné a zábavné odpoledne.

Do konce roku nás čekají ještě dvě plánované 

akce, které pořádáme pro veřejnost, a to 19.10. 

Podzimní výšlap okolo Brodku a 23.11. turnaj ve 

hře Pexeso a Člověče nezlob se. Těšíme se na vaši 

hojnou účast.

Jelikož je naše klubovna hojně pronajímána na 

víkendové pobyty dětí z jiných středisek, nebo

se využívá ke konání oslav, není již možné pravi-

delné schůzky dětí pořádat v pátek. Proto po do-

hodě s vedoucími budou schůzky probíhat kaž-

dé úterý 16:30 – 17:30 pro děti do 10let a 17:30 

– 18:30 pro starší do 15let.

Další informace o naší činnosti a pořádaných

akcích, nebo fotky z již proběhlých najdete na 

stránkách www.brodek.skauting.cz.

Pavlína Procházková

Zástupce střediskového vedoucího.

KLUB SENIORŮ.

V letošním roce se nám dařilo docela dobře. 

Uspořádali jsme 1 vycházku, 7 zájezdů, 2 před-

nášky, setkání se seniory a celkem 3 schůzky.

Celkové náklady činily asi 48.200Kč. To jsme si 

mohli dovolit z toho důvodu, že jsme získali do-

tace od našeho úřadu městyse ve výši 10.000 Kč

a od Olomouckého kraje ve výši 20.000 Kč.

Ostatní si uhradili účastníci akcí mimo neuve-

dených cen vstupného a společných obědů na

zájezdech. 

První schůzka v tomto roce se uskutečnila

26. února s přednáškou Policie ČR, druhá 12.3., 

kdy byl vyhlášen program na letošní rok. Dne

16. dubna zájezd do Jaroměřice n. Rok. s prohlíd-

kou zámku a zastávka v řeznickém muzeu. v Ná-

měšti n. Oslavou. Následně 12. dubna vycház-

ka z Předmostí Mamutí stezkou. Návštěva výsta-

vy FLORIA v Kroměříži proběhla dne 7. května 

a 21. května se uskutečnil zájezd do Vizovické-

ho zámku a do ruční výrobny čokoládových fi-

gurek a cukrovinek. Dne 13. června se uskuteč-

nila návštěva Klášterního Hradiště v Olomouci

a v Horce n. Mor., dále navazovala prohlídka 

zvláštní ekologické stavby zv. Sluňákov. Po prázd-

ninách, již 10. září, návštěva biofarmy zv. Bylin-

kový ráj na Kyjovsku a zámku Milovice. Dne

22. září jsme se zúčastnili koncertu v sále kina 

a 24. září jsme uspořádali zájezd s návštěvou

v Piešťanech s návštěvou vrchu Bradlo na rozhra-

ní Moravy a Slovenska u nádherného památníku 

Milana Rastislava Štefánka. 8. října poslední zá-

jezd do arboreta v Bystrovanech, na sv. Kopeč-

ku s průvodcem a na prohlídce opevnění v Radí-

kově. Přednáška cestovatele o Australii bude

12. listopadu a 10. prosince schůzka a setkání

s panem starostou a místostarostou, projednání 

hospodaření a program s předvánočním pásmem

a hudbou.

L. Mojková

Vážení občané,
přeji Vám jménem svým a jménem všech zastupitelů městyse spokojené, láskou a porozuměním naplněné
vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Přijďte společně oslavit konec starého roku a vstup do nového roku ke zvonkohře.

Ing. Jan Beneš
starosta městyse
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Přehled fotografií pořádaných akcí: Den s IZS, fotbalový turnaj, Hody 2013 v Brodku u Přerova
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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 2/2013 vychází 10. listopadu 2013, 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, 7.9.2013, 29.11.2013. 

Zpravodaj vyjde vždy 14 dní po uzávěrce.

Tábor skautů v Nejdku, vaření kotlíkových gulášů, chytání pstruhů v Lukové 

a cyklistická vyjížď ka „Okolo mikroregionu Dolek“.   


