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Ukázka zásahu hasičů z Přerova

DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM
Brodek u Přerova, dne 24. 4. 2010
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foto: Karel Kratochvíl

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v krátkosti vás seznámím s připravovanými
a některými již realizovanými investicemi v roce
2010, s výsledkem hospodaření za rok 2009 a informací o konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.

a nově ji osadit. Před schválením je v Řídícím
výboru MŽP žádost městyse o dotaci na zateplení MŠ a ŠJ. Spoluﬁnancování bude realizováno
z ﬁnančních prostředků získaných prodejem bytového domu na ulici Tyršova.
Hospodaření v roce 2009
Na dubnovém zasedání Zastupitelstva městyse
jsme projednávali „Závěrečný účet za rok 2009“
a výsledek auditu, tj. „Zprávu o přezkoumání hospodaření“. Rok 2009 nebyl pro rozpočet městyse Brodek u Přerova příliš štědrý. V roce 2009
jsme obdrželi v daňových příjmech o cca 2 mil.
Kč méně, než bylo skutečné čerpání v roce 2008.
Znamenalo to, že jsme omezili některé plánované
akce. Jedinou větší akcí, kterou jsme realizovali
i za pomocí dotace ze Státního rozpočtu, bylo zateplení tělocvičny ZŠ. Myslím si, že to byla velmi
rozumná investice. Při srovnání spotřeby tepla
v roce 2009 bez zateplení a při tuhé zimě v počátku roku 2010 se zateplením, činila úspora spotřeby tepla asi 50%.
Dotace přijaté do rozpočtu městyse (Czech
Point, informační síť knihovny, aktivní politika
zaměstnanosti, volby do EP, stavební úpravy tělocvičny ZŠ, transfery z Olomouckého kraje) činily
v roce 2009 celkem 4 219 485,- Kč.
Na druhé straně byly z rozpočtu poskytnuty dotace neziskovým organizacím a klubům
v Brodku u Přerova v celkové výši 540 696,- Kč.
Původní částka byla v průběhu roku navýšena
o přibližně 145 000,- Kč a zahrnuje navýšení
dotace pro TJ Sokol Brodek u Přerova o 75 000,- Kč
na provoz sokolovny a navýšení dotace pro FK
Brodek u Přerova na opravu překopnutých kabelů o 70 000,- Kč. Rok 2009 jsme uzavřeli s přebytkem ve výši 503 tis. Kč, který byl převeden do
letošního roku.
Pracovníky Krajského úřadu Olomouckého
kraje byla provedena kontrola hospodaření jednak městyse Brodek u Přerova a mikroregionu
Dolek, jehož sídlo je také v Brodku u Přerova.
Oba audity za účetní období roku 2009 proběhly bez zjištění jakýchkoliv závad. Tento výsledek
je zvláště potěšitelný v době zavádění různých
změn v účetnictví městyse. Od 1. 9. 2009 jsme
se stali plátci DPH a od 1. 1. 2010 jsou zavedena
nová účetní pravidla, která se za pochodu mění
a dopracovávají.

Kanalizace
Snad nejvíce očekávanou akcí je výstavba kanalizace a ČOV v Brodku u Přerova. K dnešnímu
dni je stav přípravných prací následující. Byla
upravena projektová dokumentace pro územní
řízení a část dokumentace pro stavební povolení podle nového Stavebního zákona. V průběhu letních měsíců bude projednána Změna č. 5
územního plánu, která napravuje dřívější chyby
a očekáváme vyjádření dotčených orgánů. Až na
několik vlastníků pozemků, máme také většinu
souhlasů vlastníků pozemků dotčených výstavbou kanalizace. Proběhla rovněž veřejná soutěž
na podlimitní zakázku pro výběr ﬁrmy, která
bude realizovat technický dozor investora (TDI).
Na dotazy občanů, kdy se začne s výstavbou kanalizace odpovídám – když všechno půjde podle
očekávání, tak začneme s výstavbou letos na podzim, pokud vzniknou komplikace tak až příští rok.
Investice
V letošním roce jsme realizovali odstranění
havarijního stavu stropu v archivu, výměnu oken
v celé budově úřadu městyse a vyzdění slepých výplní oken v chodbě u ZUŠ. Tyto stavební úpravy
se dotkly kromě archivu také velkého sálu, obřadní síně, služebny strážníka, prostorů bývalé banky, spodní chodby a všech učeben ZUŠ. Všechny
uvedené místnosti byly také vymalovány.
Dále se realizovala výsadba biokoridoru na
hranici s katastrálním územím obce Císařov. Až
porost vzroste, bude to v našich podmínkách nový
kus lesa. Vážím si toho, že naše ZŠ projevila o výsadbu zájem a žáci přímo na místě načerpali zkušenosti od odborníků, kteří výsadbu realizovali. Žáci
sami vysadili několik stromů a na zpáteční cestě
uklidili příkopy podél cesty do Císařova. Další
stromy vysázela škola okolo hřiště v Lukové.
Co hodláme ještě realizovat v letošním roce?
Počítáme s opravou havarijního stavu komínů
a střechy na budově úřadu. Do hodů chceme opravit stavební část zvonkohry poškozenou mrazem
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Akce s IZS
Dne 24. 4. 2010 se konal „Den s integrovaným
záchranným systémem v Brodku u Přerova“.
Cílem této akce bylo představit a seznámit naše
děti a občany s jednotlivými složkami IZS jako
jsou hasiči, záchranáři a policie. Hlavním iniciátorem tohoto dění byl strážník Obecní policie
v Brodku u Přerova pan Jaroslav Čech, který společně paní Margitou Calábkovou, matrikářkou
městyse, sestavili program a pozvali do Brodku
u Přerova zástupce jednotlivých složek IZS. Nosnou částí programu tvořila Městské policie Prahy 1, která má propracovaný program prevence
a je vybavena špičkovou technikou. Akce se také
zúčastnily děti z Dětských domovů v Přerově
a v Olomouci.
Chci poděkovat všem účastníkům IZS, také
sponzorům bez jejichž přispění by se akce nemohla uskutečnit. Děkuji rovněž SDH Brodek
u Přerova, zaměstnancům úřadu městyse a všem,
kteří se podíleli na zdárném průběhu tohoto
dne.

Volby 05/2010
Prezident republiky stanovil dny konání voleb do Poslanecké sněmovny v pátek 28.5.2010
a v sobotu 29.5.2010. První den začínají volby
od 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý
den voleb začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00
hodin. Městys Brodek u Přerova bude jako obvykle rozdělen do tří volebních okrsků s volebními místnostmi na ÚM Brodek u Přerova – Malá
zasedačka, Obřadní místnost a v místní části
Luková – sál KD Luková. Hlasovací lístky voliči
obdrží nejpozději 3 dny před konáním voleb tj.
do 25. 5. 2010.
Vážení spoluobčané, využívám této příležitosti
a žádám vás o aktivní přístup a vaši účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Závěrem vás chci, vážení spoluobčané informovat, že opět připravujeme program na hodové slavnosti konané ve dnech 26. a 27. 6. 2010.
Mimo jiné máme již potvrzenu účast 3 dechových
souborů.
Ing. Jan Beneš
starosta městyse

Informace k vydávání voličských průkazů v rámci voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 28. 5. a 29. 5. 2010:
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb
do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 28.
a 29. května 2010 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek
stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv
stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Zákon o volbách do Parlamentu upravuje dva
způsoby, jak lze již dnes požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a to:

o vydání voličského průkazu, opatřenou
zaručeným elektronickým podpisem a zaslanou příslušnému obecnímu úřadu, nelze
považovat za žádost o vydání voličského
průkazu.
• osobně; v tomto případě není písemná
žádost vyžadována, po prokázání totožnosti
žadatele bude učiněn úřední záznam, ve
kterém se veškeré potřebné údaje uvedou;
o vydání voličského průkazu osobně lze
požádat do okamžiku uzavření stálého
seznamu, tj. do 26. května 2010 do 16.00
hodin.
Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tj. 13. května 2010,
a to osobním předáním voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu,
a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat i na
adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl
hlasovat.

7 písemnou žádostí opatřenou ověřeným
podpisem voliče. Pro písemnou žádost
o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Tato žádost musí být
příslušnému obecnímu úřadu doručena
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do
21. května 2010. Elektronickou žádost
/4

Při samotném aktu hlasování, volič, který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným dokladem
a zároveň odevzdá okrskové volební komisi voličský průkaz. Od okrskové volební komise poté
obdrží sadu hlasovacích lístků a prázdnou úřední

obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat duplikát.
Marta Mádrová, sekretariát

ÚŘAD MĚSTYSE BRODEK U PŘEROVA INFORMUJE:
Výměna svítidel veřejného osvětlení s úsporou
40% spotřeby el.energie
V letošním roce Úřad městyse Brodek u Přerova pokračuje ve výměně starých svítidel veřejného osvětlení, tak jak tomu bylo v minulých letech.
Celkem bude vyměněno 35 ks uličních svítidel
a to v ulicích: Jiráskova, Smetanova, Palackého,
9. května a Fučíkova s nákladem 220 062,00 Kč.
K výměně došlo začátkem měsíce dubna a tyto
svítidla se liší od předcházejících nejen tvarem,
ale především se jedná o úsporná svítidla. Úspora
je dosažena u každého svítidla speciálním předřadníkem EC 4, který šetří 40% energie. Tento
předřadník se dá nastavit na automatické snížení
příkonu v požadovaném hodinovém svícení, což
přináší úsporu na spotřebě elektrické energie.
Výše uvedené ulice budou v době od 22,00 hodin
do 05,00 hodin svítit na regulovaný noční provoz
60 % s roční ﬁnanční úsporou cca 20 000,- Kč.
Pro lepší názornost ilustrační foto k tomuto
článku. Po této výměně nám zůstává ještě 40 ks
starých sítidel.

věku od 3 do 10 let v doprovodu a pod trvalým
dozorem rodiče, odpovědné osoby či jiné dospělé
osoby. Pobyt v Dětském parku se řídí provozním
a návštěvním řádem, který bude umístěn u vstupu do areálu.
Provozní doba: pondělí až pátek od 16,00 do
20,00 hodin a o víkendu sobota a neděle od 9,00
do 20,00 hodin.
Výsadba Biokoridoru BK 21/34 na hranici k.ú.
Brodek u Přerova a Císařova
V měsíci dubnu bude realizována výsadba tohoto krajinného prvku, který řeší zvýšenou ekologickou stabilitu a biologickou diverzitu krajiny.
Realizací tohoto projektu dochází k záměru obnovy interakčních prvků a biokoridorů v rámci
ukončené pozemkové reformy na katastrálním
území Brodek u Přerova. Biokoridor BK 21/34 se
nachází směrem na Císařov, rozkládá se na dvou
pozemcích, délka biokoridoru je 968 m a šířka
11 m, celková hodnota díla je 1 555 940,- Kč. Na
výsadbu biokoridoru BK
21/34 Úřad městyse Brodek u Přerova získal
dotaci z Operačního programu životního prostředí a tato dotace pokryje 90% celkových nákladů.
František Kovář
místostarosta

Otevření Dětského parku Mateřské školy Brodek
u Přerova, ul.Tyršova
Dne 19. dubna se otevírá pro veřejnost Dětský
park MŠ Brodek u Přerova. Rada městyse ve spolupráci s paní ředitelkou mateřské školy otvírá pro
veřejnost provozování dětského hřiště pro děti ve
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PŘEHLED O POHYBU OBYVATEL OBCE BRODEK
U PŘEROVA A ČÁSTI LUKOVÁ ZA R. 2009
Brodek u Přerova

Luková

Celkově

01.01.2009 – 1827 obyvatel

01.01.2009 – 214 obyvatel

01.01.2009 – 2041 obyvatel

31.12.2009 – 1832 obyvatel

31.12.2009 – 213 obyvatel

31.12.2009 –2045 obyvatel

Narození

Brodek u Přerova

Luková

Celkově za obce

ženy

8

4

12

muži

13

1

14

celkem

21

5

26

Úmrtí

Brodek u Přerova

Luková

Celkově za obce

ženy

11

4

15

muži

7

0

7

celkem

18

4

22

Sňatky

Brodek u Přerova

Luková

Celkově za obce

8

1

9

Přihlášené osoby

Brodek u Přerova

Luková

Celkově za obce

ženy

18

0

18

muži

20

0

20

celkem

38

0

38

Odhlášené osoby

Brodek u Přerova

Luková

Celkově za obce

ženy

16

0

16

muži

20

2

22

celkem

36

2

38

CELKOVÝ STAV OBYVATEL K 31. 12. 2009: 2045
Narodili se v r. 2009
Jurníček Lukáš
Stejskalová Michaela
Ginterová Lucie
Kulp Zdeněk Vít
Němeček Jakub
Kališová Lucie
Mrvová Eliška
Šouc Adam
Šoucová Tereza
Loria Luis Diego

Fojtík Daniel
Fojtík Vojtěch
Olšanská Laura
Sasáková Adriana
Kužel Matěj
Odstrčilová Alena
Rozsypal Štěpán
Nesvadbová Eliška
Špunar Pavel
Pajerová Natálie

Poláková Michaela
Kulhánek David
Procházka Eliáš
Suchá Tereza
Koláček Dominik
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Opustili nás v r. 2009
Trněná Jana
Horáková Margita
Chytil Miroslav
Zapletal František
Rýparová Vítězslava
Daněk Miloš
Přikrylová Dana
Majoroš Jan

Dudomai Ištván
Sehnula Oldřich
Nezhybová Marie
Koplová Jana
Bouchal Tomáš
Kolimár Pavol
Sasáková Marie
Bednářová Marie

Habáňová Marta
Ševčík Jaroslav
Vysloužilová Zlatuška
Horáková Zora
Bc. Kubis Rudolf

JUBILANTI V MĚSÍCÍCH PROSINEC 2009 – DUBEN 2010
70 let
Vránová Mária
Drápal Oldřich
Nepejchal Ivan
75 let
Hlavinková Dagmar
Hlavinková Františka
Pallová Irena
Přikrylová Marie
Horák Alois
Nečas Miroslav
Ing. Rosík Zdenko

80 let
Bartošová Margita
Bednářová Libuše
Kropilová Olga
Polednová Helena

100 let
Pískovská Růžena

85 let
Ševčíková Marta
90 let
Dočkalová Jiřina
Hlavinková Jarmila
Nováková Františka

Margita Calábková
matrikářka

VÍTÁNÍ OBČANKŮ
Upomínkový zápis dětí do svazku obce u příležitosti vítání občánků 17. 4. 2010
Lucie Kališová
Luis Diego Loria
Natálie Pajerová
Michaela Poláková
David Kulhánek
Eliáš Procházka

Tereza Suchá
Dominik Koláček
Richard Polák
Petr Jakl
Emily Majerová

Úřad městyse Brodek u Přerova
Matrika
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Posláním pečovatelské služby je poskytovat
pomoc osobám, které se z důvodu věku, zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci
a vyžadují pomoc jiné osoby. Služba je poskytována v jejich domácnosti a to na základě individuálních potřeb.
Jedná se o komplex služeb, které zahrnují např.
pomoc při osobní hygieně, dovoz oběda, podání
oběda, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
nákupy, pochůzky, doprovod k lékaři nebo na
různé instituce atd.
Poskytování pečovatelské služby v bytech uživatelů v Brodku u Přerova a místní části Luková je
zajištěno (nabídnuto) tak, aby uživatelé mohli co
nejdéle zůstat v domácím prostředí.
Tuto službu lze kombinovat s péčí rodiny nebo
jiného poskytovatele.

Okruh osob:
• osoby se zdravotním postižením
• senioři

Nabídka sociálních služeb:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím

Tovární 136
751 03 Brodek u Přerova
po - pá 6,00 – 18,30
tel.: 581 741 529

Podrobnější informace:
Sociální pracovnice –
Dům s pečovatelskou službou,
Tovární 136, Brodek u Přerova
každé pondělí od 7,00 – 15,30
(kancelář se nachází naproti kadeřnictví)
hodiny pro veřejnost 7,00 – 9,00
(jiný termín po tel.: domluvě)
tel.: 604 428 964, Mgr. Pavla Hlavinková
Pracovnice Domu s pečovatelskou službou
– Dům s pečovatelskou službou

Úřad městyse Brodek u Přerova
– Masarykovo nám. 13, 751 03 Brodek u Přerova
po - st 8,00 – 17,00
tel.: 581 741 004
Mgr. Pavla Hlavinková
Sociální pracovnice

NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRODEK U PŘEROVA
Naše základní škola je zapojena do projektu
IVOŠ. Je to společný projekt Katedry technické
a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 17
partnerských ZŠ Olomouckého kraje. Tento projekt je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění nových metod výuky s využitím multimediální techniky, efektivní
využívání ICT při výuce všeobecně vzdělávacích
a odborných předmětů 2. stupně ZŠ. Projekt řeší
tvorbu výukových interaktivních modulů pro
výuku předmětů: anglický jazyk, český jazyk,
matematika, fyzika, přírodopis a zeměpis na ZŠ.
Projektem dojde k rozvoji partnerství a vytvoření
sítě partnerských (spolupracujících) škol v oblasti předávání a získávání zkušeností, spolupráce
a vzájemné kooperace.

Realizace projektu IVOŠ - interaktivní výuka do
škol je podporována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Olomouckého kraje.
Cíle projektu
• zavedení nových výukových činností včetně
tvorby modulových interaktivních výukových
programů s důrazem na předměty: anglický
jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, přírodopis a zeměpis
• zlepšení podmínek pro využívání ICT pro žáky
i učitele ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech pořízením interaktivních
didaktických pomůcek (interaktivní tabule
atd.)
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•

Nové vybavení na základní škole
V tomto školním roce 2009/2010 došlo ke
znovuobnovení provozu školní kuchyňky a školní dílny. Nové nářadí do školní dílny poskytl jako
sponzorský dar škole pan Brázda, děkujeme.

rozvoj partnerství a síťování zapojených škol,
rozvoj spolupráce fakultních ZŠ, základních
škol zřizovaných obcemi (městy) a akademickým prostředím PdF UP Olomouc

Naše základní škola získala zapojením do tohoto projektu ICT vybavení v hodnotě cca 200
tisíc korun (velká interaktivní tabule, dataprojektor, hlasovací zařízení aj.), dále zapojení pedagogů školy do vzdělávání v oblasti práce
s interaktivními technologiemi. Celková hodnota
získané podpory v tomto projektu činí pro naši
školu asi 630 tisíc korun. Zapojením do projektu IVOŠ a jeho realizací jsme dále získali dalšího
partnera školy a to UP v Olomouci. Spolupráce
s tímto partnerem otvírá další možnosti realizace
podobných projektů a kooperace, které nelze získat činností samotné základní školy.

Dále byly zakoupeny nové lavice do 6. a 8. třídy
II. stupně základní školy, také nový nábytek do
2. oddělení školní družiny. Počítačové učebny na
I. i II. stupni byly dovybaveny novými počítačovými stanicemi, monitory apod.
V tomto školním roce byla také obnovena činnost Sdružení rodičů při Základní škole Brodek
u Přerova – Rady rodičů. Novými členy Rady
rodičů se stali: pan Jiří Dohnal (předseda), paní
Dagmar Kouřilová (pokladník), Iva Zbožínková,
Radka Drápalová a Marcela Chaloupková (jednatel). Z příspěvků na Radu rodičů byly v letošním školním roce pořízeny nové knihy do školní
knihovny I. i II. stupně ZŠ, dárky pro vycházející žáky 9. třídy, doplatek za cestovné na plavání
žáků 3. a 4. třídy a také nové sportovní náčiní
pro výuku tělesné výchovy I. i II. stupně ZŠ.

Žáci II. stupně se již v tomto školním roce zapojují do interaktivní výuky a realizují některé
vyučovací hodiny (matematiky a anglického jazyka) prostřednictvím interaktivní tabule a dalších ICT technologií.

Ohlédnutí za „Mikulášem“

Interaktivní výuka na základní škole

Školní dílna
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PROJEKT HOLOCAUST
U příležitosti Dne památky obětí holocaustu (65. výročí osvobození Osvětimi) – 27. ledna
jsme se rozhodli uskutečnit v 7. - 9. třídě PROJEKT HOLOCAUST. Vzhledem k tomu, že žáci
o této problematice příliš nevěděli, prolíná se toto
téma různými předměty.
V dějepise se žáci seznámili se základními
historickými fakty, ve slohu dělali výpisky, výtah
a projevy na dané téma, 9. třída události literárně
zpracovávala (ukázky ze zdařilých prací si můžete přečíst). V mediální výchově jsme se zaměřili
na propagandu, kterou nacisté použili pro Mezinárodní komisi Červeného kříže v Terezíně.
V zeměpisných praktikách žáci hledali na mapě
koncentrační tábory, v občanské výchově hovořili o extrémistických hnutích dnes.
Žáky upoutaly také dokumentární ﬁlmy, zá-

znamy pamětníků, 9. třída zhlédla ﬁlm Lebensborn, Pramen života.
V úterý 16. 2. 2010 jsme měli tu čest přivítat
na naší škole paní Galdošíkovou, která pochází z Volyňských Čechů a prožila nucené práce
v Německé říši za 2. světové války. Žáci pozorně
poslouchali jejímu poutavému vyprávění, které
jim tuto smutnou dobu zasadilo do konkrétních
lidských osudů.
Projekt dále pokračoval divadelním představením Moravského divadla v Olomouci 2. 3. 2010
„Doma u Hitlerů“ i ﬁlmovým představením 17. 3.
2010 v kině Hvězda v Přerově „Winstonovy děti“.
Celý projekt vyvrcholí dvěma akcemi. Žáci 9.
ročníku navštívili 18. dubna 2010 koncentrační
tábor v Osvětimi a Březince. Poslední týden školního roku bude patřit dvoudennímu zájezdu pro
žáky 7. -9. ročníku do Terezína.
Mgr. Jitka Navrátilová

HRA NA ŽIVOT A NA SMRT
Mladá, teprve dvanáctiletá dívka Hana Szmaglewská, jejíž maminka zemřela při porodu
a tatínek, horník, zahynul v dolech spolu s dalšími třiceti dělníky, když se na ně sesypala šachta,
byla od mala vychovávána babičkou, židovkou,
z máminy strany.
Dne 7. září 1942 si malá Hanička jako vždy
hrála ve svém malém pokoji s panenkami,
nebo spíš se starými vařečkami omotanými kusem látky a s vlasy ze staré vlny, když do pokoje
vtrhli němečtí vojáci, kteří ji surově chytli za ruku
a táhli ven z pokoje, po schodech dolů. Když procházeli kolem otevřených dveří od kuchyně, kde
před chvílí její babička vařila oběd z posledních
zbytků zásob, co schovávala od lidí, kteří se, i přes
jasné tresty smrti, slitovali a po večerech jim nosili kousky chleba, ovoce, mouky a mléka, viděla
babičku svíjet se v bolestech, se zástěrou od krve
a slzami v očích. Hanička si uvědomila, že teď
ztratila posledního člena rodiny, který ji po celou
dobu vychovával. Rozbrečela se. Brečela celou
cestu, co ji vojáci táhli na nádraží. Doslova ji hodili do vlaku, který byl přeplněný dalšími lidmi
a zvlášť dětmi, které brečely a brečely. Po dvouhodinové cestě plné hrůzy se vlak zastavil. Vojáci
otevřeli zrezivělé dveře, vyhnali všechny ‘‘cestující‘‘ z vlaku a vedli je asi patnáct kilometrů poli
a lesy. Hanička stále přes slzy v očích skoro nevi-

děla na cestu. Dlouhý průvod unavených Židů se
zastavil. Hanička zvedla oči k nebi. Před ní stála
brána, o které ji vyprávěla babička, když byla malá.
Věděla, že s babičkou se neměla zrovna jako v bavlnce, ale podle toho, co ji čekalo teď, to býval
opravdu ráj.
Po příchodu do koncentračního tábora Osvětim byli rozděleni na tři zástupy. Muže, ženy
a děti. Každý Žid dostal číslo, které mu vytetovali
na předloktí. Hanička dostala číslo 22090 a od teď
už byla pro všechny jen pouhým číslem. Žádné
jméno. Číslo. Jako ostatních 140 000 dětí. Muže,
některé otce dětí stojících poblíž Haničky, posílali vojáci do plynových komor, stavět budovy pro
další Židy, kteří měli v blízké době přijít, a zbytek, většinou staré a ty, kteří nebyli schopni práce,
rovnou zastřelili. Ženy chodily denně pracovat
10 kilometrů od koncentračního tábora. Těhotné
ženy, i ty v posledních týdnech těhotenství, chodily spolu s ostatními ženami a až v posledních
chvílích jim bylo dovoleno nepracovat. Většina
žen, které porodily a své dítě už v životě neviděly,
zemřely díky prachu a nečistotám pár dní po porodu. Možná to pro ně bylo vysvobození. Kdo ví.
Narozené děti, které byly židovského původu,
byly okamžitě poslány na smrt. Ostatní narozené
děti byly také tetovány, ale na noze. Neměly žádná zvláštní čísla, měly stejné jako dospělí, měly
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pořádková čísla. Jejich ‘‘jména‘‘. Několik týdnů po
narození, někdy měsíc je odváželi z tábora. Nikdo
nevěděl kam.
O rok později, 15. října 1943 ráno se už třináctiletá Hanička zdržovala vedle záchodu, odkud
tajně sledovala transporty. Viděla, jak společně
s Židy, které přiváželi do tábora, přijíždělo mnoho dětí. Hanička často plakala nad osudy malých
dětí, které čekal jiný osud, než prožila ona a ostatní děti, které přišly s ní. Každý den brečela víc
a víc, když sledovala děti, které vojáci házeli do
pecí krematoria nebo do jámy u krematoria, aniž
je předtím zadusili plynem. Jejich křik se rozléhal
po celém táboře. Hanička nebyla schopna odhadnout, kolik takových dětí bylo.
Dne 20. prosince 1943, když se zničená Hanička vrátila pozdě večer z prací, které vykonávaly
děti, na své místo, ležel na její pokrývce dopis.
Nevěděla od koho. Nevěděla proč. Ale s nadějí ho
otevřela a začala číst:
‘‘Milá Haničko, po mém návratu do mé rodné vesnice, vesnice, kde ty jsi strávila svých 12 let života,
mi nějací lidé, kteří žijí v tvém bývalém domě, řekli, co se stalo… Nevím, jestli ti o mně někdy babička vyprávěla, ale jsem tvá teta, která před válkou
utekla za hranice. Podle všeho jsi má jediná rodina. Napiš mi, prosím, jak se ti vede a co ti mám
poslat. Jídlo. Oblečení. Líbá tvá milující teta, sestra
tvého otce, Ludmila.‘‘
Dívka se rozplakala štěstím, i když tuhle tatínkovu sestru neznala. Bilo jí srdce radostí, že
není na světě úplně sama. Popadla papír a tužku,
kterou si odpracovala u mladého vojáka, a začala
rychle psát.
Osvětim 21. prosince 1943

Má drahá jediná této,
jsem zdravá. A jsem šťastná, že nejsem sama. Pošli
mi, prosím, hned noční košili, ručník, mýdlo, nit,
teplé prádlo, tepláky a papír s perem. Prosím hodně
jídla, balíky lze posílat každý týden, v pevné krabici s víkem. Napiš mi brzo. Moc děkuji a doufám, že
si užiješ Vánoce lépe než já poslední dva roky.
Hanička
Jedním dnem se jí vrátil úsměv na rty a důvod,
proč přežít. Den ode dne byla, i přes všechno to
mučení a týrání, šťastnější a šťastnější. Uběhlo půl
roku a Hanička si s tetou Ludmilou psala stále častěji a důvěrněji. Hanička se znovu narodila. Měla
teď pro co žít. Ale jen do nějaké doby… V pátek
3. července 1944, kdy ‘‘slavila‘‘ své čtrnácté narozeniny, se jí přitížilo. Na tohle se tady ale nehrálo.

Musela jít pracovat, ať jí bylo jakkoli. Den po dnu
se cítila hůř a hůř. Tajně zvracela do jámy vedle
jejich budovy, ve které bydlela spolu s ostatními
dívkami jejího věku. Bála se, že ji vojáci zastřelí,
protože za chvilku nebude schopná pracovat. Na
pracovištích se snažila, co to šlo a zatím jí to procházelo. 11. července však uslyšela jednoho z vojáků, kteří je hlídali, jak volá: „Prisoner 22090!“
Hanička si uvědomila, že je to její číslo a ze všech
sil došla k vojákovi, ten jí řekl něco německy, ale
Hanička nevěděla, o čem mluví. Jedna z dívek,
která pracovala poblíž, se k ní otočila a řekla:
„Říkal, že máš jít k lékaři, jsi celá zelená.“ Hanička poděkovala, kývla na vojáka a zamířila s ním
do tábora. Lékař naštěstí mluvil česky. Vyšetřil ji
a dal jí nějaké černé kapky. Hanička vyšla na rozlehlý dvůr a nevěřila svým očím. Čekala na smrt.
Říkala si: „Každou chvíli to musí přijít! Teď mě
zastřelí!“ Voják ji chytl a odvedl do malé místnosti, kde byla úplně sama. Nesměla vycházet ven.
Takhle tam přežívala až do 4. srpna 1944, když
jí jeden voják donesl dopis. Písmo poznala okamžitě. Byl od tety Ludmily. „Tak ona na mě nezapomněla,“ říkala si s bolestí celého těla, avšak
s úsměvem, co jí zbytek sil stačil. Teta psala, že si
našla přítele a čeká miminko. Také ji poslala balík
s jídlem a teplým oblečením, který jí však nepřišel. Ale hlavně jí psala zprávu, že ji budou čekat.
Hanička vzala papír a začala psát…
Osvětim 4. srpna 1944

Milovaná teto!
Dopis jsem dostala, ale balík ne. Jsem moc smutná.
Už měsíc ležím s bolestmi. Sice je mi lépe než před
třemi týdny, ale stále se mi chce umřít. Jsem zavřená sama v místnosti. Každý den mi nosí krajíc
chleba a sklenici vody. Jsem strašně nešťastná.
A nechápu, i když na druhou stranu jsem ráda, proč
mě vojáci zavřeli tady. Mohli mě zastřelit hned, jak
se dozvěděli, že nejsem schopná práce. Je mi strašně. Je mi hrozně z toho všeho. Musím usnout. Chce
se mi zvracet. Dnes už po sedmé. Snad se dočkám
toho, až se uvidíme. Měj se hezky. Líbá,
Hanička
Jen co dopis dopsala, usnula…
Mladá, sotva čtrnáctiletá dívka Hana Szmaglewská, která strávila v koncentračním táboře
Osvětim necelé dva roky, z toho poslední měsíc zavřená v karanténě, aby nenakazila ostatní
a sama se utrápila k smrti, zemřela dne 4. srpna
1944 na zákeřnou nemoc tyfus půl roku před tím,
než američtí vojáci koncentrační tábor osvobodili.
Tereza Behanová, 9. třída
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MÁ RODINA A VÁLKA
Pořád ten obraz mám před očima, nemohu se
ho zbavit ani na něj zapomenout. Tehdy jsme žily
v jedné vesničce kousek od Beskyd. Žily jsme tam
jen já a moje milující maminka. Ve stejné vesnici
ještě žila má teta se svojí dcerou, která byla stejně
stará jako já – tehdy nám bylo pouhých sladkých
16 let.
S mou sestřenicí jsme byly jako sestry, i když
každá jiná. Já jsem byla blondýnka s modrýma
očima a ona hnědovlasá s hnědýma očima. Ten
den si pamatuji dodnes – byl horký červenec
a já jsem se stavovala pro Adrianu, protože jsme
se chtěly jít vykoupat a trochu osvěžit do rybníka.
Už jsem chtěla zazvonit, když jsem si všimla, že
jsou dveře vykopnuté.
Uvnitř domu to vypadalo, jako by tam vybuchla bomba. Všude rozházené věci, převrácený
nábytek, rozbité sklo, no prostě a jednoduše nepořádek. Nebylo to jediné, co mě udivilo, nikde
nikdo nebyl, jenom stísňující a hrobové ticho.
I když byl horký letní den, zamrazilo mě v zádech.
Okamžitě jsem běžela zpět k nám domů. Mamince jsem vše pověděla a ta se na mě jen podívala
a vzdychla: ,,Tak oni taky.“ Vůbec nic jsem nechápala. Mamka mi podala dopis, ve kterém bylo napsáno datum převozu, a jen mi řekla: ,,Sbal si jen
nejnutnější věci a s Adrianou se možná setkáte.“
Po tomto zjištění jsem byla jako v transu. Zabalila jsem si vše potřebné a nutné. V den odjezdu jsme se ocitli na vlakovém nádraží. Za mnou
a mou matkou přišli vojáci. Mojí milovanou maminku hrubě chytli a chtěli ji odvést pryč. Já jsem
začala křičet, brečet, prosit i má matka dělala to
samé, ale vůbec nám to nepomohlo, jen se začali
smát.

Mě také odvedli, ale do jiného vagonu. Ve vagoně jsem si uvědomila, že všichni okolo mě byli
blonďáci s modrýma očima. Byly tu i dokonce
malé děti, které neustále plakaly a křičely, že chtějí
zpátky k maminkám, ale to jim vůbec nepomohlo. Po několika dnech jsme se ocitli v Německu.
Všude byl slyšet křik a nářek. Všichni jsme byli
vyhladovělí a žízniví. Tentokrát jsme nešli zpátky
do vlaku, ale na zámek, kde na nás všichni mluvili německy. My jsme samozřejmě nerozuměli. Po
nějaké době nás rozdělili do skupinek.
Na pokoji nás bylo pět dívek. K večeru jsme
dostaly konečně najíst a napít. Když jsme se dosyta napily a najedly, byly jsme odvedeny do sprch.
Po sprše nás odvedli zpět na pokoj. Na pokoji
jsme ale nebyly samy – byli tam i chlapci. Vojáci
jenom něco naznačili a chlapci se na nás vrhli.
Všechny jsme křičely a volaly o pomoc, ale nikdo nám nepomohl. Když bylo po všem, vojáci
odvedli chlapce zpět k jejich pokojům a nás tam
nechali. Bezmocné. Opuštěné. Nechápající.
Jeden voják se vrátil, a když nás viděl jen tak
ležet se slzami v očích, jen tak ušklíbl. Během jednoho roku jsem díky “návštěvám“ chlapců otěhotněla a porodila chlapce, kterého jsem viděla
jen na pár okamžiků. ..
Je konec války. Z celé rodiny jsem se zachránila jen já. Sedím nyní v pokoji, koukám se z okna
a vzpomínám na to, jak bylo vše krásné, když jsme
spolu s Adrianou všude chodily a s mou milovanou, laskavou, hodnou a milou maminkou jsem
si vždy o všem mohla popovídat.
Ale teď mi zbyly jen oči pro pláč a mé vzpomínky …..
Eva Hermanová, 9. třída

BESEDA S PANÍ GAJDOŠÍKOVOU
Dne 16. 2. 2010 naši školu navštívila pani
Gajdošíková. Je to postarší paní, která na vlastní život zažila nucené práce za 2. světové války
v Německu. Byl to pro ni nejhorší zážitek v jejím
životě.
Paní Gajdošíkovou do naší školy dovezla paní
učitelka Navrátilová. Bylo to asi po druhé hodině.
Přišla do třídy, kde nás bylo mnoho žáků, a začala vyprávět. Všichni mlčeli jako rybky, protože
to bylo opravdu zajímavé. Říkala nám, jak musela
pracovat, uklízet a pomáhat ostatním lidem. Ještě

před tím nám paní učitelka řekla, že se jí nemáme ptát na takové hodně osobní a brutální otázky, ohledně zabíjení Židů, protože to pro ni bylo
opravdu hodně smutné. Samozřejmě, že nás to
všechny zajímalo, ale neodhodlali jsme se zeptat,
abychom jí neublížili. Ale například nám řekla,
že když třeba nějaké malé dítě přelezlo plot, který
měli jako zábranu, hned přistoupil voják, zvedl
děťátko za nohy hlavou dolů a bouchl ho hlavou
o sloup, který byl hned poblíž. To je tak odporné,
nechápeme, jak to mohl někdo udělat. Všem se
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nám chtělo brečet, bylo to tak smutné. Paní Gajdošíková vypadala taky hrozně smutně, protože
to opravdu muselo být strašné.
V Německu neměli moc jídla, ale naštěstí se
paní Gajdošíkové podařilo dostat se k sedlákovi,
a tak dostala aspoň někdy trošku více jídla. Tím
se také zachránila, protože většina lidí umírala na
hladovění a špínu. Nikdy bych to nechtěla zažit.
Byli jsme rádi, že nám přišla povyprávět svůj
vůbec nejhorší zážitek života.
Poděkovali jsme jí, dali jsme jí dárky, které si
každá ze tříd připravila, a odešli jsme zpět do tříd
učit se. DĚKUJEME.
Edita Sedlaříková, 9. třída

Beseda s paní Galdošíkovou.

PŘÍBĚH PAVLA VERNERA
Jmenuji se Pavel Verner. Narodil jsem se
10. prosince 1932 v Pardubicích a přežil jsem holokaust.
Dnes mi je deset. Přesně dnes. Za chvíli má
přijít taťka. Budeme slavit. Hlídám svou malou
sestřičku Sáru, aby maminka mohla nerušeně
péct cukroví. Slyším kroky a rozběhnu se, abych
přivítal tatínka. Je však smutný. Něco pošeptal mamince a ta se rozplakala. Z narozeninové
oslavy sešlo, vůbec nic nechápu. Druhý den si mě
k sobě zavolala maminka: „Pavlíku, víš, jak jsem
ti jednou říkala, že babička byla židovka?“ Odpověděl jsem kývnutím, protože mi o ní nedávno vyprávěla, „Tak někteří lidé z úřadu chtějí, aby
Židé a jejich potomci nosili viditelně židovskou
hvězdu. Takže ti ji přišiju na sáčko. Ale nesmíš ji
schovávat, ano?“ „Neboj, nebudu,“ řekl jsem a dál
jsem se tím nezabýval. Jenomže maminka a tatínek byli více a více smutní. Po nějaké době jsem
nesměl chodit do školy, což mě mrzelo, a taky se
mi začali posmívat mí bývalí kamarádi.
Pak nás dokonce vystěhovali. Máma brečela
a tatínek šel na úřad. Vrátil se se slzami v očích
a podával mamince dopis. Ta jen řekla: „Tohle
jsem čekala. Nedávno odvezli i mou sestru.“
Následující den jsme se dostavili na pardubické nádraží, odkud nás převezli, stejně jako všechny české židy, s celou rodinou transportem do
sběrného tábora v Terezíně. Cesta byla hrozná.
Byli jsme nacpaní ve vagonech pro zvířata (chovali se k nám jako k dobytku). Strašně jsme se tlačili a nedalo se tu skoro dýchat. Maminka tiskla
Sáru silně k hrudi. Sárinka začala plakat. Po dlouhé cestě jsme se dostali do Terezína. Sebrali nám
všechny osobní věci, které jsme měli. Maminka

řekla: „Hlavně, že jsme spolu a jsme živi a zdrávi.“ Bohužel Sárinka po měsíci v ghettu v bolestech zemřela. Nějací pánové mamince řekli, že
umřela na zánět mozkových blan a že není první
ani poslední dítě, které tu umře. V Terezíně jsem
strávil hrůzyplné 2 roky. A to jsem ještě netušil,
co mě čeká.
Ve 12 letech v roce 1944 jsme s rodiči byli znovu posazeni do vlaku. Cílová stanice byla Osvětim. Na stěnách byly vyryté nápisy: Pozor, plyn.
Smrt. Strašně jsem se bál. Jaký plyn? Při příjezdu
do Osvětimi jsme každý dostali cedulku s číslem,
kterou jsme si museli dát na krk. Já měl 1246.
Postavili jsme se do čtyřstupů a šli k obrovským
kovovým vratům. Tam seděl doktor Mengele,
který prováděl celou tuto selekci. Prstem ukazoval doleva či doprava. Stáli jsme v řadě. Tatínkovi
a mamince ukázal na jednu stranu a mě na druhou.
Táta ho oslovil německy: „ Rádi bychom šli se
svým synem!“ Mengele neudělal nic, seděl a řekl:
„Stejně nebudete spolu.“ Vojáci mě chytli a odtáhli pryč od rodičů. To bylo naposledy, co jsem je
viděl. Bylo mi 12 a najednou jsem byl sám uprostřed nejstrašnějšího místa na Zemi. Nic jsem nechápal. Vždyť ani nejsem Žid.
Byl jsem nějakým zázrakem zaveden do skupiny asi 90 chlapců a z neznámých důvodů jsme
nešli hned do plynu. Asi jsem se Mengelemu líbil.
Nevím proč. Ve velkém domě, kde jsme bydleli, si
mě odchytil jeden starší kluk. Řekl mi: „Zde platí
2 jasně daná pravidla, která musíš dodržet, jinak
umřeš. První: Nikdy nesmíš onemocnět. Nesmíš
se dostat mezi nemocné a slabé. Druhé: Hlavním
cílem je neumřít hladem. Tady není nejhorší vidět
pochodovat lidi na smrt, do plynových komor,
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ale ten hlad.“ Všechno jsem za chvíli pocítil na
vlastní kůži. Hlavně ten hlad. Ano hlad. Nezajímalo nás nic jiného než jídlo. Naše společné téma
bylo jídlo. Jídlo, jídlo, jídlo. Nic jiného. To, co jsme
zde dostávali, bylo skoro nic. Ráno něco jako káva
- spíše to byla černá voda. K obědu jsme měli
skoro nepoživatelnou polévku a večer pouhopouhou půlku krajíčku chleba. Strašně rád jsem
v noci vzpomínal na hostiny, které jsme si doma
v Pardubicích v neděli dopřávali. Zde byla za
přepych považována mrtvá krysa. V ostatních
lidech jsem viděl jakéhosi potencionálního nepřítele. Někoho, kdo jí jídlo, které jsem mohl mít já.
Ze snění mě probudil řev. Někdo se porval o ten
krajíček chleba. Lidé tu byli kvůli jídlu schopni
zabíjet. Ani jsem si v té hrůze neuvědomil, že
v táboře jsem již 9 měsíců.
Koncem roku 1944 pro nás nastalo peklo na
Zemi. K Osvětimi se blížila sovětská vojska. Nacisté začali narychlo evakuovat vězně. Tehdy začaly pochody smrti. V táboře se spustila siréna
a Němci nás vyhnali ven. Ve 20 stupňových mrazech jsme museli ujít 80 km denně. Já byl mezi 66
tisíci lidí, kteří vyrazili 18. ledna 1945 z Vodzislavi do Mauthausenu. Na sobě jsem měl, stejně jako
ostatní, jen lehké oblečení. Žádný kabát, šálu. Nic.
Někdo mi do rukou vrazil malý bochník chleba
a křikl po mně, že ho mám na měsíc, tak ať šetřím. Šli jsme po cestě. Ozývaly se výstřely. Němci
zabíjeli lidi, kteří už nemohli. Pohlédl jsem doleva a uviděl něco strašného. Chlapec Josef, který
se mě před necelým rokem ujal, se zhroutil vyčerpáním k zemi. Přistoupil k němu nejbližší tesák,
namířil hlaveň pušky k Josefově hlavě a prostřelil
mu lebku. Zařval jsem: „Né, Josefe!“ Chtěl jsem
běžet k němu, ale lidská masa mě tlačila dál. Pryč
od mého jediného blízkého člověka. To on mi
pomohl přežít. Josefova smrt mě motivovala jít
a přežít. Těchto hrůzných pochodů smrti jsem absolvoval několik, když nás nacisté vláčeli z jednoho tábora do druhého. Později jsem se dozvěděl,
že zemřelo hladem, mrazem, vyčerpáním, nebo
bylo zavražděno čtvrt milionu lidí.
Nakonec jsem skončil v jedné pobočce tábora
Mauthausen v Rakousku. Zde byly nejhorší po-

slední dny. Už více než 5 dní jsme nedostali jídlo.
Je zde strašný chaos, není tu voda. Přišel ke mně
nějaký chlapec: „Pojď se mnou a napiješ se, jsou
tam kaluže vody.“ Nevěřím vlastním uším. Voda.
Šel jsem za chlapcem. Doopravdy. Ihned smáčím
vyprahlá ústa do vody a hltavě piju. Nepil jsem už
dlouho. Příliš dlouho.
Nemohu usnout. Spaní jedna z nejhorších věcí
zde. Je to tu tak přecpané, že tu v noci musíme
sedět, a kdo vstane, tak se už nedostane zpět.
Probouzím se do 4. května roku 1945. Probudil
mě hluk. Kolem sebe vidím lidské trosky. Všichni jsou vyčerpaní po čtyřech měsících pochodů
a hladovění. Každý šetří poslední síly, ale na co?
Ani si zde nepovídáme, není o čem. Najednou
vběhne dovnitř muž v uniformě, není německá.
Křičí: „Jste svobodní!!“ Nikdo se nezmohl, aby
křičel hurá nebo tak, protože jsme měli sílu akorát na to, abychom se někam doštráchali. S těmi,
kdo tam byli, jsme se shodli, že kdybychom tu byli
ještě 10 dní, určitě bychom nepřežili. U východu
stál Američan, který nám dával nějaké oblečení
a jídlo, mně dal německou uniformu.
Po cestě do rodných Pardubic, ve svých 13 letech, jsem přespával a jedl u neznámých, avšak
přívětivých lidí.
Nyní stojím před svým rodným domem. Doufám, že někdo z mé rodiny žije. Vím, že je to pošetilé, ale přesto si přeji setkat se s rodiči. Mou
maminkou a mým tatínkem. Klepu na dveře.
Otevře mi mladá žena: „Dobrý den, co si přeješ?“
zeptala se. Já se zmohl jen na prázdné: „Tohle byl
můj dům.“ Žena řekla: „Já a moje rodina tu bydlíme asi 3 roky.“ Potom mě pozvala domů a já jí
všechno řekl. Pomohla mi najít mou vzdálenou
rodinu.
Pana Pavla Vernera se ujali rodinní známí.
Dokončil ZŠ, vyučil se obuvníkem, vystudoval
VŠ ekonomickou a oženil se. Nyní žije v 87 letech
se svou ženou v Praze. A německou uniformu,
kterou mu Američan dal na cestu, má stále doma,
aby mu i dalším generacím připomínala, jak dokáže být člověk k člověku krutý.
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Michaela Brázdová, 9. třída

KLUB SENIORŮ
V úterý 13. dubna 2010, po dlouhé zimě, jsme
se konečně sešli, abychom připravili program
naší činnosti pro letošní rok v rozsahu, který nám
umožní ﬁnanční prostředky, které jsou v letošním
roce o něco hubenější. Na programu se ale nemusí
nic měnit. Pomůžeme si tím, že si budeme na naši
cestovatelskou činnost přispívat vyšší částkou než
v předchozích letech. Prozatím jsme se dohodli na
uskutečnění 3 - 4 zájezdů a 2 - 3 cestovatelských
přednášek. Na tyto přednášky jsme získali cestovatele, kteří si nenárokují žádné nebo minimální
ﬁnanční nároky, pouze požadují zajištění technického zařízení. Toto nám vždy poskytoval starosta
městyse Ing. Beneš a opět tuto možnost přislíbil.
V oblasti kultury jsme využili nabídky divadla
v Olomouci a 4. června navštívíme představení
operety Vídeňská krev za poloviční cenu vstupenek.
Program zájezdů je následující:
18. května odjíždíme v 7 hod. 30 min.od zvonkohry. První zastávka je 30 km od Brna v Ivančicích, kde navštívíme památník malíře Alfonse
Muchy se stálými expozicemi rodáků A. Muchy
a herce Vladimíra Menšíka. Potom odjedeme do
Moravského Krumlova na společný oběd a ve 14
hodin máme zajištěnou prohlídku zámku, kde
jsou vystaveny velkoplošné obrazy Alfonse Muchy zv. Slovanská epopej. Podle počasí využijeme
další možnosti. Částka 200 Kč musí být uhrazena

do konce dubna opět jako vždy na sekretariátě
úřadu městyse u paní Mádrové.
23. června se koná turisticko-pohodový zájezd. Odjiždíme opět v 7 hod. 30 min. od zvonkohry se zastávkou v Lukové. Trasa - Trojanovice - lanovkou na Pustevny a odtud pěší tůra
k Radegastu a až ke kapli Cyrila a Metoděje. Méně
schopné lidičky zaveze autobus na Pustevny se
zastávkou v Rožnově a pak na Pustevny, kde se
setkáme s turisty. Zájezd musí být uhrazen do 19.
května. Cena autobusu 100 Kč, cena lanovky 60
Kč. Společný oběd nezajišťujeme, ale poskytneme
dost času na potřebné občerstvení.
14. září se uskuteční podobný typ zájezdu
s možností turistiky. Odjezd autobusu v 7 hod. 30
min. Trasa zájezdu - Karlova studánka, výjezd k
Ovčárně a výstup na Praděd. Méně schopní mohou zůstat v Karlové studánce nebo na Ovčárně.
Úhrada ve výši asi 100 kč za autobus do Karlovy
studánky, nahoru bude příplatek pokud se pojede kyvadlovou přepravou. Podmínky budou včas
vyhlášeny. Úhrada musí být zajištěna v termínu
do 18. srpna.
Vyhlášené termíny zájezdů jsou závazné, abychom v případě potřeby mohli včas zajistit autobus s vyšší kapacitou.
Libuše Mojková
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FK BRODEK U PŘEROVA
Ani v zimním období brodečtí fotbalisté nezaháleli a sehráli spoustu přátelských a turnajových
utkání, při kterých se připravovali na nastávající
herní sezonu.
Dne 15. Ledna 2010 jsme uspořádali Sportovní bál, který zaplnil do posledního místečka brodeckou sokolovnu. Chtěl bych touto cestou ještě
jednou poděkovat těm, kteří se na organizaci této
kulturní akce podíleli a všem návštěvníkům taktéž poděkovat, že nás svou účastí podpořili.
Nejdůležitější akcí v letošní zimní přestávce
byla volební valná hromada, konána dne 23. 1.
2010 v zasedací místnosti městyse Brodku u Přerova. Mimo jiné byl zvolen nový výkonný výbor
FK v tomto složení:

Bc. Ivo Horák
Jaroslav Pavliš
Viktor Kociánq
Libor Bednařík
Josef Lochman
Kryštof Soušek
Marek Malenda
Dále byla zvolena revizní komise ve složení:
Jaromír Složil, Ing. Ladislav Kouřil, Roman Polzer.
V posledním březnovém víkendu nám začala jarní část sezony 2009/2010. Chtěl bych všem
našim fotbalistům, od těch nejmenších až po ty
nejstarší, popřát mnoho sportovních úspěchů, radosti z fotbalu a také hodně spokojených diváků.
Za FK Brodek u Přerova
Josef Lochman

DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM
Den 24. 4. 2010 se v Brodku u Přerova uskutečnila akce Den s integrovaným záchranným
systémem. Naše pozvání přijali Městská policie
hl. města Praha, Policie ČR Přerov, Vojenská policie Olomouc, Obecní policie Brodek u Přerova,
Obecní policie Velký Týnec, Obecní policie Dub
nad Moravou, Zdravotnická záchranná služba
Olomouckého kraje, HZS Přerov, SDH Brodek
u Přerova, Besip Olomouc a Klub vojenské historie Přerov. Vzhledem k hezkému počasí se na
akci přišlo podívat více jak 1200 návštěvníků převážně z okolních obcí.
Při vstupu dětí na akci dostalo každé dítě
odznak jako památku na tento den s tísňovými
telefonními čísly na složky IZS. Pro děti bylo
připraveno mnoho atrakcí: dětský skákací hrad,
malovaní na obličej dětí, jízda na kolečkových
bruslích, střelba z leaserové zbraně, jízda na dopravním hřišti a jízda na elektrických čtyřkolkách. Nejnavštěvovanější bylo dopravní hřiště,
kde děti mohly získat po předvedení svých znalostí z provozu na pozemních komunikací dětský
řidičský průkaz.
O kulturní dění se postaralo Rádiofajn, které
bylo mediálním sponzorem celé akce, dále vystoupení malých a velkých mažoretek Gina z Brodku

u Přerova a děti si mohly vyzkoušet zpívání se
skupinou Duo Karel a Olga.
Po celý den si bylo možné prohlédnout techniku složek IZS doplněné o ukázky sebeobrany,
zneškodnění nebezpečného pachatele, ukázku
psovodů a vyproštění osoby z havarovaného vozidla. Celý vydařený den byl zakončen nastříkáním hasicí pěny, která udělala radost především
dětem.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem účastníkům složek IZS a sponzorům, jmenovitě Autocentrum CZ Přerov, Česká spořitelna a.s. Přerov,
Davaz spol. s r.o. se sídlem Horní Moštěnice, Hanácká kyselka s.r.o., Jankůsport Přerov, Konvička
s.r.o. Přerov, Resta s.r.o., Stamak trade s.r.o., Rádiofajn, kteří se zasloužili o to, že bylo možné tuto
akci uspořádat s bohatým programem a hlavně
veškeré akce byly pro děti zdarma.

/16

J. Čech a M. Calábková

MASARYKOVA KNIHOVNA BRODEK U PŘEROVA
„Nemilovat knihu znamená nemilovat moudrost“, napsal kdysi Jan Amos Komenský.
A že: „Kniha je také školou, a to pro mládež
i dorostlé, školou všestrannou, v níž učí mnoho
moudrých učitelů“, o tom byl přesvědčen Karel
Havlíček Borovský.
Oba dva výroky velkých mistrů, jsou pravdivé. Zamysleme se proto nad současným stavem
zájmu mladé generace o četbu knih. Četba od
ranného dětství rozvíjí u dítěte slovní zásobu
a s tím i vyjadřovací schopnosti, obohacuje ducha, fantazii a představivost.
Z hlediska celosvětového měřítka můžeme
s jistotou říci že, klasickou četbu u mladé generace nahradilo vysedávání u počítače a online hry
– mnohdy bezduchého charakteru. Dětská četba
svádí konkurenční boj s novodobými informačními technologiemi, a to v celosvětovém měřítku.
Současnost dává mladým lidem zelenou ve využívání nových informačních technologií, které se
kosmickou rychlostí vyvíjejí neustále kupředu,
což má určitě pozitivní vliv na celosvětový hospodářský a společenský rozvoj. Avšak podívejme
se i na negativní stránku…. děti v současné době
nečtou! Široká veřejnost si tento kritický stav
uvědomuje. Ale jak změnit neutěšenou skuteč-

nost a přivést děti opět k četbě? Základem je
osobní příklad. V rodinách, kde samotní rodiče
čtou a svým předškolním ratolestem předčítají pohádky, formují u dětí kladný vztah a zájem
o knihu. Ani knihovnám v České republice není
lhostejný úbytek dětských čtenářů. Jednou z akcí,
která může vést k pozitivnímu naladění dítěte ke
knize je i celostátní akce Noc s Andersenem.
Noc s Andersenem 2010
Masarykova knihovna Brodek u Přerova se
opět zapojila do každoroční celostátní akce Noc
s Andersenem. Zúčastnilo se 19 „spících“ malých
čtenářů v podobě princezen, rytířů, broučků,
víl a jiných pohádkových bytostí.
Kouzelná noc se odehrála v duchu společného
pohádkového čtení, tanečků a společenských her.
Zlatý hřeb večera patřil loutkovému představení.
Pohádku Líný Honza dětem zahráli členové Kašpárkovy říše ze Slovanského domu v Olomouci.
Po představení děti měly možnost si s loutkami
samy pohrát.
Nechybělo bohaté občerstvení a dobrá nálada
všech zúčastněných.
Mgr. Věra Hrabalová

SDĚLENÍ OBČANŮM OBCE
Vážení spoluobčané, v závěru minulého roku
jsem si dovolil v Brodeckém zpravodaji č.3/2009
poskytnout informace k opravě komunikace II/150
a průběhu řízení o připravované kanalizační síti.
V témže vydání zpravodaje starosta obce ve
svém slově potvrzuje pozbytí platnosti stavebního povolení na kanalizaci a zdůvodňuje potřebu jeho obnovení. Skutečnost, že obci bylo
odmítnuto povolení nakládání s vodami vysvětluje „aktivitami jednoho občana“, jeho zlobou,
záští, snahou neustále škodit. Dále pak starosta
zdůvodňuje svou povinnost ubránit akci proti
vnitřnímu nepříteli. Nevím, proč se starosta vyjadřuje tak tajemně? Lze vyloučit, že by měl na
mysli jinou osobu, než mou maličkost. Pokládám
za velmi pravděpodobné, že jakákoliv nestranná
a zasvěcená osoba znající pravdu, by nemohla
hodnotit toto starostovo vysvětlení za nic jiného,
než za projev paranoidního chování.

To však není podstatné. Podstatné je to, jakým
způsobem porovnává jednotlivé možnosti odkanalizování obce a jakými argumenty obhajuje
zvolenou jednotnou kanalizační síť. K tomuto
způsobu nemohu konstatovat nic jiného, než to,
že se starosta dopouští fabulace faktů a zřejmých
nepravd. Nechci se pouštět do technického rozboru způsobů odkanalizování obce, který může
být pro laika nesrozumitelný a nepochopitelný.
Jeden srozumitelný fakt však uvedu: Obec Brodek u Přerova existuje více jak 7 století. Během
té doby se nikdy nikam dešťová voda nečerpala,
výjimečně z některých sklepů a z podjezdu. Nacházíme se v 21.století a v jakékoliv oblasti lidské
činnosti můžeme pozorovat realizaci soﬁstikovaných řešení, které jsou nenáročné na energii
a v souladu s citlivým chováním člověka v přirozeném režimu jeho okolí a prostředí. Prosazovaná
jednotná kanalizace přinese nekonečné plánovité
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přečerpávání výrazného objemu dešťových vod,
které dopadnou na zastavěné území obce a dostanou se do kanalizační sítě a ﬁnančně tak zatíží
obec, občany a budoucí generace. To, co se má
stát, není krok do minulosti, ale doslova skok do
pravěku. Představitelé okolních obcích Dub nad
Mor., Věrovany, Citov a Císařov realizují nebo
připravují k realizaci v souladu s moderními
trendy odvodnění území oddílné splaškové kanalizační sítě. Naše obec nedávno povýšena názvem
„městys“ se tak stává ostrovem hlouposti.
V průběhu dvou volebních obdobích, ve kterých starosta zastává svou funkci, jsem několikrát
zaznamenal, že se mýlí. To samozřejmě není nic
neobvyklé, pro někoho svým způsobem přirozené. Starosta se však mýlí vědomě, tedy klame. Asi
není nutné zdůraznit, jak je to pro obec nebezpečné. Zastupitelstvo městyse (ZM) se bohužel
nachází ve stavu, kdy není schopno ani ochotno
rozpoznat nepravdivou argumentaci starosty.
Jeho členové prodlužují agonii, ve které se v této
věci obec nachází a jejich přístup připomíná chování stáda oveček. Na jednání ZM v prosinci 2009
svým jednomyslným hlasováním doslova zvedli
stavidla obecní pokladny na úhradu dalšího čtvrt
milionu korun a vypustili ho přímo do kanálu.
Jednalo se o úhradu za vypracování nové dokumentace kanalizační sítě pro územní rozhodnutí,
které předjímá úspěšné dokončení řízení o změně
územního plánu (popisované již v minulém vydání zpravodaje). Jak je realizace nové kanalizace
obci vzdálená prokazuje sám starosta na jednání
ZM v únoru 2010, kdy odpovídá na otázku „Kdy
se začne s výstavbou kanalizace?“ takto: „Možná
na podzim, možná příští rok, možná vůbec ne!“.
Na tomto jednání ZM padla také otázka: Kdy
se bude opravovat komunikace II/150? Starosta
odpověděl: „Opravovat se nebude, protože ob-

čané obce podali již dvě odvolání proti stavebnímu povolení. Obec tím přišla o 5,5 mil. Kč.“ Ing.
Benešová přispěla touto verzí: „Za pár roků nám
dá Olomoucký kraj komunikaci do vlastnictví
a budeme muset si ji opravit na své náklady. Je
potřeba říci, kdo za to může. Kdo dělá obstrukce
a kdo tak způsobí, že obec nebude mít opravenou
komunikaci?“
Tuto argumentaci musím označit za demagogii a nehoráznost. Ing. Benešová s mandátem hájit zájmy obce pokládá snahu stovek jejich občanů
o kvalitní opravu komunikace a vytvoření podmínek pro zlepšování vzhledu obce za obstrukce! To nepotřebuje dalšího komentáře. Bohužel
demagogie má často na jednání zastupitelstva
městyse prostor díky nečinnosti a pohodlnosti
většiny členů ZM.
Dovolím si, vám občanům obce, poskytnout
tyto pravdivé informace: Olomoucký kraj respektuje argumenty uvedené v odvolání občanů a rozhodnutí odvolacího orgánu, který zrušil vydané
stavební povolení (SP) na opravu komunikace.
Olomoucký kraj přerušil úkony k obnovení řízení na vydání SP do doby, než bude vyjasněno
řešení kanalizační sítě v obci. Racionálně usoudil,
na rozdíl od některých členů ZM, že je nesmyslné
opravovat komunikaci v době, kdy má obec před
sebou vyjasnění řešení a realizaci nové kanalizační sítě. Odhaduji, že pokud se nezmění přístup
členů ZM, tak k vyjasnění v tomto volebním období nedojde.
Pokud mohu, vám spoluobčanům, něco doporučit, pak je to následující: Kontrolujte ty, které
jste zvolili, aby spravovali naši obec. Pokládám to
v současné době více za nutné, než za vhodné.
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Dne 14. března 2010.
Radek Zbožínek

DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM
Brodek u Přerova, dne 24. 4. 2010
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foto: Karel Kratochvíl

Foto: Jan Teimer

Zpravodaj vydává Městys Brodek u Přerova ve spolupráci se sportovně – kulturní komisí.
Masarykovo nám. 13, 751 03 Brodek u Přerova IČO: 00301078
Zpravodaj 1/2010 vychází 27. dubna 2010
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: zpravodajbrodek@seznam.cz, obec@brodekuprerova.cz
b) na disketě 3,5“ nebo CD nosiči na sekretariát Obecního úřadu
Termín uzávěrek pro rok 2010: 16. 4. 2011
11. 6. 2011
17. 9. 2011
3. 12. 2011
Zpravodaj vyjde vždy 14 dní po uzávěrce.
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