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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás ve stručnosti informoval o dění 
v naší obci a akcích plánovaných na další období.

Obecní policie

Dne 31.12.2008 nastoupil v Brodku u Přerova službu 
strážník obecní policie. Po městysi Dub nad Mora-
vou a městysi Velký Týnec jsme se stali již třetí obcí 
v našem regionu, která přistoupila ke zřízení obecní 
policie. Co vedlo naše zastupitele k tomu rozhodnutí? 
Bylo to zejména ničení majetku obce a nevhodného 
chování některých našich občanů. Snad nejprůkazněj-
ším výsledkem činnosti obecního strážníka je zklid-
nění dopravy a bezpečné přecházení dětí jdoucích do 
školy na přechodu před obecním úřadem. Odpoledne 
je zase nejfrekventovanější přechod před ZŠ na ulici 
Majetínská. Jeho nevhodná poloha se zaústěním do 
autobusové zastávky a zvyky našich dětí i dospělých 
přecházet směrem ke křížku jsou předmětem neustá-
lých sporů. Až do vyjádření Policie ČR a Magistrátu 
města Přerova k novému značení je třeba nabádat děti 
ke zvýšené ostražitosti.

Rychlá jízda osobních automobilů projíždějících 
obcí se nejprve podstatně snížila, ale po zjištění řidičů, 
že nejsou měření radarem, se opět vrátila do normá-
lu, tj. mezi 60 až 80 km/hod. Se stejným problémem 
se potýkají okolní obce. Myslím si, že uzavření veřej-
noprávní smlouvy obce Brodek u Přerova s městysi 
Dub nad Moravou a Velký Týnec umožňující službu 
obecního strážníka v jiné obci a zakoupení mobilního 
radaru tento problém vyřeší. 

Nejvíce nás tíží chování některých nezletilých, kteří 
pod vlivem alkoholu a omamných látek páchají v ob-
ci přestupky. Nacházíme rozbité autobusové zastávky, 
zničené dopravní značky a jsou stížnosti na nevhodné 
chování ke starším občanům. Proto budou provádě-
ny i večerní pochůzky a také kontroly, zda nedochází 
k podávání alkoholu mladistvým.

Z hlediska prevence a bezpečnosti se uskutečnily 
4 přednášky na 1.stupni základní školy. Kromě dvou 
stížností, týkajících se vysvětlení pravomocí, je činnost 
obecního strážníka chápána a hodnocena pozitivně. 

Sekretariát OÚ

Na základě výběrového řízení byla po dobu nemoci 
paní Ing. Aleny Fojtíkové přijata na sekretariát obec-
ního úřadu paní Marta Mádrová. Má několikaleté 
zkušenosti se sekretářskými pracemi a po zaškolení  
a složení předepsaných zkoušek se stane druhou ma-
trikářkou.

Hospodaření obce - audit

Přezkoumání hospodaření naší obce a Mikroregionu 

Dolek za rok 2008 bylo provedeno ve dnech 5. až 7. 
března 2009 pracovníky Krajského úřadu Olomouc-
kého kraje. Navazovalo na třídenní předaudit prove-
dený v září 2008 a zahrnovalo období od 1.1.2008 do 
31.12.2008. V závěrečných zprávách o výsledku pře-
zkoumání hospodaření obce a mikroregionu je uvede-
no, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěreč-
ný účet obce bude projednán na dubnovém zasedání 
ZO. 

Navrácení titulu „Městys“

Při pátrání po historických podkladech udělení titulu 
městys obci Brodek Přerova se podařilo z Okresního 
archivu získat kopii jmenovací listiny, psané v němči-
ně, sepsané   moravským místodržitelstvím v Brně dne 
12.5.1909 a dokládající, že: 

„Jeho c.k. Apoštolské Veličenstvo ráčilo Svým Nej-
vyšším rozhodnutí ze dne 29.4.1909 povýšit obec Bro-
dek politického okresu Přerovského na městys“.

Podnětem k tomuto udělení titulu byla žádost 
Obecního představenstva v Brodku, konaného dne 
8. prosince 1908, doložená opisem protokolu ze dne 
3.2.1009. Podobu všech listin uvedeme v příštím čísle 
Zpravodaje. 

Slavnostní akt neveřejného předávání dekretů o sta-
novení obcí městy a městysi se uskuteční ve čtvrtek  
9. dubna 2009 v budově Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky. 

Z pohledu historie obce se jedná o významnou pří-
ležitost k připomenutí stoletého výročí od povýšení 
naší obce na „Městys“ a zajištění důstojné oslavy sou-
časného navrácení titulu. Dle rozhodnutí Rady obce 
se uskuteční oslava 100.výročí udělení titulu a navrá-
cení titulu společně o brodeckých hodech pořádaných 
v termínu 27. a 28. června 2009. Obec požádala Olo-
moucký kraj na tuto akci o dotaci. Bližší informace 
o programu, který se přizpůsobí výši dotace, budou 
uvedeny na plakátech.

Volby do Evropského Parlamentu

Ve dnech 5.6. až 6.6.2009 proběhnou v naší obci volby 
do Evropského Parlamentu. Jako při minulých vol-
bách budou zřízeny celkem 3 volební okrsky. Voleb-
ní okrsek č.1 – malá zasedací místnost na OÚ Bro-
dek, volební okrsek č.2 – Obřadní síň na OÚ Brodek  
a volební okrsek č.3 – Kulturní dům Luková. Volební 
místnosti budou otevřeny v pátek 5.6.2009 ve 14.00 
do 20.00 hodin a následně v sobotu od 8.00 do 14.00 
hodin. 

Upozorňuji na jednu zvláštnost těchto voleb - 
v neděli dne 26.4.2009 bude od 8.00 do 16.00 hodin 
v provozu Matriční úřad, který bude vystavovat Prů-
kaz voliče těm občanům Brodku a Lukové, kteří bu-
dou volit v den voleb v jiném místě. 
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Jubilanti v měsících prosinec 2008 - únor 2009

Akce mikroregionu 

Dne 18.4.2009 ve 14.00 hodin se uskuteční v brodec-
kém kině společná mikroregionální akce: Království 
tančí, hraje a zpívá, na které se představí zpěváci, 
taneční skupiny a folklórní soubory všech věkových 
skupin zastupující jednotlivé obce mikroregionu Krá-
lovství. 

Která umělecká tělesa se dosud přihlásila? Z Velké-
ho týnce – Poupata, Týnečáci a estetické gymnastky TJ 
Sokol. Dub nad Moravou – taneční vystoupení Klubu 
seniorů, z Grygova - hudební skupina Žízeň. Nejpo-

četnější zastoupení bude z Majetína – Báječný ženský, 
dětský soubor Majetínek, kapela Majbend a skupi-
na Lola´s Dance. Dále se přihlásil folklórní soubor 
z Kožušan-Tážal, soubor Mír z Císařova a mažoretky 
z Věrovan. Brodek u Přerova budou reprezentovat 
– Taneční orchestr pobočky ZUŠ Bedřich Kozánka, 
Mažoretky ZŠ Brodek u Přerova. Všichni jste srdečně 
zváni.

Ing. Jan Beneš
starosta obce

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás informovat o odpadovém hospodářství naší obce za rok 2008. Občané naší obce třídí 
odpady ve čtyřech komoditách: plasty, sklo, papír a nápojové kartony. Tyto čtyři komodity nekončí na 
skládce, ale jsou zpětně využívány jako druhotná surovina, použitelná při materiálové recyklaci, tedy 
dále ve výrobě. Obec je zapojena do systému EKO-KOM a to nám zajišťuje na základě smluvního vzta-
hu peněžitou odměnu za třídění komunálního odpadu. Za rok 2008 odbržela naše obec od společnosti 
EKO-KOM finanční částku 145 436,- Kč. Zbývající komunální odpad z naší obce je svážen pomocí po-
pelnic a objemný odpad pomocí kontejneru na sběrovém dvoře, tento netříděný komunální odpad končí 
na skládce.

V tabulce je uveden přehled odpadů, vyprodukovaných v obci Brodek u Přerova.

Rok 2008 množství cena

Tříděný odpad (plasty, sklo, papír, náp. karton)   78,27 tun 278 526,- Kč

Komunální odpad (popelnice) 386,97 tun 676 222,- Kč

Objemný odpad (kontejner)  56,06 tun 242 271,- Kč

Nebezpečný odpad (barvy, pneu, oleje)     3,57 tun   27 792,- Kč

Náklady celkem 524,87 tun 1 224 811,-Kč

V roce 2008 měla naše obec 2041 obyvatel, takže na jednoho obyvatele připadlo v průměru 257 kg odpadu 
za rok. Průměr v České republice je 250 kg. 

František Kovář, místostarosta obce

70 let 75 let   
Horáková Marie Dvořáková Vlasta
Petrová Květoslava Horáček Jan
Knoflíček Vladislav Klos Ivo     
        
80 let 85 let
Svozilová Libuše Bouchalová Květoslava
Čechák Josef    
Vícha Bohuslav 90 let  
 Horáková Zora

Margita Calábková
matrikářka
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Přehled o pohybu obyvatel obce Brodek u Přerova a části 
Luková za r. 2008

Brodek u Přerova Luková Celkově
01.01.2008 – 1813 obyvatel 01.01.2008 – 217 obyvatel 01.01.2008 – 2030 obyvatel
31.12.2008 – 1827 obyvatel 31.12.2008 – 214 obyvatel 31.12.2008 – 2041 obyvatel

Narození Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
ženy 4 0 4
muži 9 0 9
celkem 13 0 13
Úmrtí Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
ženy 6 0 6
muži 7 0 7
celkem 13 0 13
Sňatky Brodek u Přerova Luková Celkově za obce

7 3 10
Přihlášené osoby Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
ženy 20 5 25
muži 26 4 30
celkem 49 9 58
Odhlášené osoby Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
ženy 19 4 23
muži 16 8 24
celkem 35 12 47

 

Celkový stav obyvatel k 31.12.2008: 2041

Narodili se v r. 2008
Karásek Jan Sychravová Simona Krásný Martin
Jurča Jakub Oplt Roman Burjetová Valerie
Bartl Michal Hanzel Aleš Skácelová Samantha
Koutný Filip Burian Václav Matoušková Dominika
Habáň Daniel

Opustili nás v r. 2008
Koláčová Marie Sehnálková Ludmila Baranová Filoména
Majtlová Jaroslava Dostalík Jaroslav Brada Jaroslav
Matušková Ludmila Zapletal Ladislav Koutný Radomír 
Lugrová Milada Žuška Oldřich Drápal Antonín
Hanzlík Karel

Margita Calábková

matrikářka

Informace k projektu Czech POINT  

        

Od 1.1.2008 je možné na Obecním úřadě  
– odd. matriky získat ověřené výstupy z veřejných informačních systémů veřejné správy:

Margita Calábková
matrikářka
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Informace k projektu Czech POINT

Od 1.1.2008 je možné na Obecním úřadě – odd. ma-
triky získat ověřené výstupy z veřejných informačních 
systémů veřejné správy:

Rejstřík trestů

je potřeba předložit občanský průkaz, cestovní pas 
centrálně vydaný (fialový), cestovní pas vydaný okres-
ním úřadem (zelený), identifikační doklady (cizinci)

spr. popl. 50,-Kč

Od 18.02.2008 je možné vydat Výpis z rejstříku tres-
tů i zmocněncům, kteří žádají o výpis na základě plné 
moci jim udělené další osobou (formulář plné moci 
získá občan na obecním úřadě).

Katastru nemovitostí – výpis z listu vlastnictví

- podle čísla listu vlastnictví
- podle čísla popisného
- podle čísla parcely
- částečné výpisy

Obchodního rejstříku

- úplný výpis
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni

Živnostenského rejstříku

Od 1.1.2009 je možné na kontaktním místě Czech 
POINT (OÚ Brodek u Př. – matrika) získat výpis 
z bodového hodnocení osob,  seznam kvalifikovaných 
dodavatelů (informační systém odpadového hospo-
dářství) a výpis z registru účastníků provozu modu-
lu autovraků ISOH (informační systém odpadového 
hospodářství)

Počet vydaných žádostí z ISVS za r. 2008

Rejstřík trestů  149 

Katastr nemov. 40

Obchod. rejstřík 13  

Živnost. rejstřík 0

Margita Calábková
matrikářka

Noc s Andersenem v brodecké knihovně
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ROZPOČET OBCE BRODEK U PŘEROVA NA ROK 2009
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ÚKOLY STRÁŽNÍKA OBECNÍ POLICIE
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Úkoly strážníka Obecní policie
§ 2 Zák. č. 553/19991Sb.

 1 přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 2 dohlíží nad dodržováním pravidel občanského  
 soužití
 3 dohlíží nad dodržováním obecně závazných vyhlá- 
 šek a nařízení obce
 4 podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvlášt- 
 ním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynu- 
 lost provozu na pozemních komunikacích
 5 podílí se na dodržování právních předpisů o ochra- 
 ně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností  
 a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zá- 
 konem činí opatření k jeho obnovení
 6 podílí se na prevenci kriminality v obci
 7 provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřej- 
 ných prostranstvích v obci
 8 odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž  
 projednávání je v působnosti obce
 9 poskytuje za účelem zpracování statistických úda- 
 jů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní  
 policii

Oprávnění strážníka Obecní policie
§ 11 Zák. č. 553/1991 Sb. - Oprávnění požadovat vysvět-
lení

 10 strážník je oprávněn požadovat potřebná vysvětle- 
 ní od osoby, která může přispět k objasnění sku- 
 tečností důležitých pro odhalení přestupku nebo  
 jiného správního deliktu nebo jeho pachatele, ja- 
 kož i ke zjištění skutečného stavu věci.

§ 12 Zák. č. 553/1991 Sb. - Oprávnění požadovat proká-
zání totožnosti

 11 Prokázáním totožnosti se pro účely tohoto zákona  
 rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, rod- 
 ného čísla a bydliště osoby. Důvod ke zjišťování to- 
 tožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž se zjištění 
provádí.
 12 Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala  
 svoji totožnost.
 13 Jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění  
 úkolů obecní policie
 14 jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného  
 činu nebo přestupku či jiného správního deliktu
 15 jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvět- 
 lení
 16 jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hleda- 
 né policií nebo o osoby pohřešované.
 17 na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjiš- 
 tění totožnosti právní zájem
 18 jde-li o osobu, která oznamuje podezření za spá- 
 chání trestného činu, přestupku nebo jiného správ- 
 ního deliktu.

Poznámka: osobou s právním zájmem ke zjištění totož-
nosti je např. revizor, hostinský atd.

§ 12a Zák. č. 553/1991 Sb.

 19 Strážník je v rozsahu potřebném pro splnění kon- 
 krétního úkolu obecní policie oprávněn požadovat  
 od každého věcnou nebo osobní pomoc. Kdo byl  
 o tuto pomoc požádán, je povinen ji poskytnou  

 bez zbytečného odkladu. Nemusí tak učinit, brání- 
 -li mu v tom zákonná nebo státem uznávaná povin- 
 nost mlčenlivosti anebo plnění jiné zákonné po- 
 vinnosti. Fyzická osoba tak nemusí dále učinit, po- 
 kud by poskytnutím pomoci vystavila vážnému  
 ohrožení sebe nebo osobu blízkou.

§ 13 Zák. č. 553/1991 Sb. - Oprávnění předvést osobu

 20 strážník je oprávněn předvést na policii osobu, kte- 
 rá odmítla vyhovět výzvě strážníka k prokázání to- 
 tožnosti, nebo nemůže ani po poskytnutí nezbytné  
 součinnosti strážníka svou totožnost prokázat.
 21 Osobu hledanou policií
 22 strážník je oprávněn předvést na policii osobu,  
 která přes opětovnou výzvu strážníka pokračuje  
 v jednání narušujícím veřejný pořádek nebo ohro- 
 žujícím život nebo zdraví jiných osob anebo své  
 vlastní nebo majetek a nelze ji jiným způsobem  
 v takovém jednání zabránit.

§ 14 Zák. č. 553/1991 Sb. - Oprávnění odebrat zbraň

 23 strážník je oprávněn přesvědčit se, zda osoba, kte- 
 rou předvádí nebo omezuje na osobní svobodě  
 nebo proti které směřuje zákrok z důvodu jejího  
 agresivního chování, nemá u sebe zbraň a tuto  
 odebrat.
 24 Zbraní se rozumí cokoli, čím je možno učinit útok  
 proti tělu důraznějším.

Poznámka: nejde o osobní prohlídku, tu strážník nemůže 
provádět. Zbraní jsou v tomto případě např. nůžky, nůž, 
hřeben, klíče atd. 

§ 15 Zák. č. 553/1991 Sb. - Oprávnění zakázat vstup na 
určená místa

Vyžaduje-li to plnění úkolů obecní policie, je strážník 
oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou 
dobu nevstupoval na strážníkem určená místa nebo se 
na nich nezdržoval nebo po dobu nezbytně nutnou setr-
val na určeném místě. Každý je povinen příkazu strážníka 
uposlechnout.

§ 17 Zák. č. 553/1991 Sb. - Oprávnění odejmout věc

Strážník je oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání 
věci tuto věc odejmout, jestliže lze mít důvodně za to, že 
v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí 
nebo může být zabrána.

Poznámka: jedná se například o nedovolený zábor veřej-
ného prostranství reklamním poutačem, tzv. áčko.
§ 17b Zák. č. 553/1991 Sb. 

Strážník je oprávněn zabezpečovat dopravu osob do 
zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice podle 
zvláštního předpisu.

§ 17c Zák. č. 553/1991 Sb.

Strážník je při plnění úkolů obecní policie oprávněn vstu-
povat do živnostenských provozoven v prodejní nebo 
provozní době do všech prostor určených pro zákazníky.
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§ 18a  Zák. č. 553/1991 Sb. - Strážník je oprávněn použít 
pouta

  25 při omezení osobní svobody podle § 76 odst.  
 2 trestního řádu
 26 při předvedení osoby podle tohoto nebo zvláštní- 
 ho zákona, která klade odpor nebo proti osobě,  
 která fyzicky napadá jinou osobu nebo strážníka,  
 ohrožuje vlastní život, poškozuje cizí majetek nebo  
 se pokusí o útěk při zákroku strážníka
 27 strážník může omezit pohyb osoby připoutáním ke  
 vhodnému předmětu za použití pout.

§ 79 Zák. č. 361/2000 Sb.

Zastavovat vozidla je oprávněn: strážník obecní policie ve 
stejnokroji
 28 před přechodem pro chodce k zajištění bezpečné- 
 ho přechodu osob, jestliže to situace na přechodu  
 či stav přecházejících osob vyžaduje
 29 jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je  
 podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bez 
 pečnosti a plynulosti provozu na pozemních ko- 
 munikacích

 30 vozidlo se zastavuje dáváním znamení k zastavení  
 vozidla vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem  
 a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým  
 se pohybuje v horním půlkruhu.

Poznámka: k zastavování vozidla nepotřebuje strážník 
tedy ani stavěcí terč a ani reflexní vestu.

§ 79a  Zák. č. 361/200 Sb.

Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit 
rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává na 
místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti 
s policií. 

Poznámka: součinnost neznamená, že u samotného mě-
ření asistuje policie ČR.
  
Upozorňuji, že v článku nejsou vypsána celá paragra-
fová znění, neboť se jedná jen o část oprávnění stráž-
níka Obecní policie.  Případné dotazy rád zodpovím 
na tel. čísle 581 701 041 

NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ

Živelní pohromy

V různých záznamech jest porůzno poznamenáno a to od 
učitele Kocha, jakož i od jiných písařů, rychtářů a starostů 
obce: V r. 1804 byla velká neúroda z toho pak následující rok 
velká drahota takže 1 měřice obilí stála 20 zlatých. V tomto 
roce je také zmínka o bitvě u Slavkova. Podle těchto záznamů 
– pravděpodobně Francouzi ani Rusové – v Brodku nebyli.

V roce 1812 dne 12. 6. bylo obilí zničeno krupobitím.

Dne 11. dubna 1835 v 9 h. večer úplně v obci  vyhořelo 18 
domů.

Dne 14. srpna 1847 vyhořel Brodek až na 8 čísel a tehdy vy-
hořela školní budova, která byla kryta slámou.

Dne 27. září 1854 v 8 h. večer vyhořelo v Brodku 61 domů i se 
sklizenou úrodou ve stodolách. V r. 1835 shořela též střecha 
na zvonici a v makovici ( báni) uschované památné listiny. 
Byly prý v ní též kožené peníze.?

Cholera

Cholera řádila v Brodku v letech 1831, 1832, 1848 a 1849, 
naposledy v r. 1866 za pruské války. Za této války obyvatel-
stvo obce velice trpělo. V době první cholery byl zřízen hřbi-
tov v trati ,, pod Rukama“ směrem k Citovu, kdež pro vodu 
v hrobech se objevivších toliko 9 osob bylo pohřbeno. V této 
době zemřelo v Brodku 19 osob. Kde jsou pohřbeny ostatní 
osoby, nebylo v záznamech zjištěno. Podle různých poznámek 
za doby cholery v uvedených letech zemřelo v Brodku na cho-
leru celkem 58 osob.

V r. 1907 vyhořelo na Panožce 14 domů. 

Povodeň

Dne 7. srpna 1914 za povodně protrhla se hráz potoka Ko-
kůrky a zatopila Brodek.

PUTOVÁNÍ HISTORIÍ ANEB CO SE PÍŠE  
V KRONICE OBCE BRODEK U PŘEROVA

Kostel

Ve středu obce stojí kostel zasvěcen sv. Janu Křtiteli postavený 
v r. 1893 a užíván od r. 1914. Jako první farář v r. 1914 byl 
zde ustanoven páter Lužný. Do r. 1914 byla obec přifařena 
k Citovu. V místě kde stojí kostel stála zděná zvonice ,, zvaná 
pyšná věža“, lidem tak pojmenovaná. 

Náboženská obec církve československé byla zřízena pro Bro-
dek a okolí v r. 1930.

Moji předchůdcové se ve svých poznámkách zmiňují o zacho-
vaných cenných listinách a to smlouvy z r. 1536 a 1544. První 
listina má jednati o svedení vody do rybníků Majetínských. 
Druhá listina o odprodání u rybníka kokorského a hranic 
brodeckých s této strany. Tyto listiny nebyly nalezeny a má se 
zato, jestli zde byly, že byly zničeny Němci kteří za povstání 
v Brodku dne 1. května 1945 vypálili obecní úřad, který se 
nacházel v domě č. p. 208. Dále je zmínka, že ve vlastivědném 
museu v Olomouci je kniha pozemní ze 17. století. V tomtéž 
museu se má nacházet středověké brnění, které bylo vykopá-
no na brodeckých pozemcích.

V 19. století stále vzrůstá a stává se střediskem celému oko-
lí. Úspěšně zkvétá průmysl, obchod a živnosti a obec se řadí 
hned za Přerovem jako nejvíce průmyslová obec. Rovněž ze-
mědělství je na své výši. 

Dlužno podotknouti, že až do r. 1948 bylo v Brodku celkem 
95 různých provozoven t. j. továren, obchodů, řemesel a ji-
ných živností. Z toho zůstalo dosud jako živnosti soukrom-
níky vedené 1 kovář, 2 koláři, 1 hodinář, 1 obuvník, a 1 stud-
nař. Ostatní podniky znárodněny, nebo sloučeny v komunální 
podnik.“

Toto je doslovný opis z kroniky, včetně některých pravopis-
ných a datových nepřesností.

E. Tkadlecová
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KULTURNÍ AKCE  
MÍSTNÍ KNIHOVNY

25. března / Internet pro seniory  
Knihovna pořádá  zdarma pro občany obce základní 
internetový kurz spolu s praktickým cvičením. Účast-
níci kurzu se seznámí se základními principy Internetu  
a s e-mailovou poštou. 
Náplň kurzu: práce s e-mailovou poštou, založení vlastní 
e-mailové adresy, adresáře, práce s textem, tvorba dopi-
su, tvorba odpovědi, přílohy, obrázky atd., vyhledávání 
informací z databází internetové sítě, základní vyhledá-
vání. 
Doba konání kurzu: od 13.00 do 16.00 hod. Vítáni bu-
dou nejen senioři.

3. dubna / Noc s Andersenem
Pohádková noc nastane v pátek 3. dubna v 18.00 hod a 
skončí v sobotu 4. dubna v 8.00 hod.
Celorepubliková akce se již několik let  pořádá ku příle-
žitosti narozenin slavného pohádkáře Hanse Christiana 
Andersena (* 2. dubna 1805).
Letošní téma společného čtení  se bude odvíjet od  110–
tiletého významného výročí narození  českého spisova-
tele Ondřeje Sekory (*25. září 1899).
Na děti  čeká lákavý večerní program plný her, pohádko-
vého čtení a mimo jiné i tvorba oslavné básně přes elek-
tronickou konferenci s ostatními spícími dětmi z jiných 
knihoven v ČR. 

4. dubna / Kniha mého srdce
Česká televize ve spolupráci s Českým rozhlasem, Sva-
zem českých knihkupců a nakladatelů a s knihovnami 
připravuje pořad  Kniha mého srdce (KMS).
Cílem akce je nalézt nejoblíbenější knihu občanů České 
republiky. Naše knihovna bude na akci též spolupracovat  
a do  KMS se zaregistrovala. Cyklus pořadů KMS Čes-
ké televize a Českého rozhlasu  proběhne od 4. dubna 
do  konce října 2009. Hlasovat mohou  nejen uživatelé 
knihovny, ale i děti ze školy a všichni občané obce. Hlaso-
vat se bude pomocí webového formuláře www.knihasrd-
ce.cz nebo  hlasova-
cích kuponů, které se 
vyplněné odevzdají 
v knihovně. 
Veškeré informace, 
plakátky, propagační 
materiály a hlasovací 
kupony budou  k dis-
pozici v knihovně, 
na obci a různých 
veřejně přístupných 
místech. První hla-
sování  se uskuteční  
od 4. dubna do 19. 
dubna. 

Mgr. Věra Hrabalová

Jak jsme uspěli v okresním kole Národní soutěže ve hře na de-
chové nástroje… 

   

Hranice 12. února 2009   

    

žák nástroj kategorie učitel umístění

Mačáková 
Alexandra

příčná flétna I. Tkadlecová
1. místo 
s postupem

Vojáčková 
Šarlota

příčná flétna I. Tkadlecová 2. místo

Přikryl Denis bicí nástroje I. Bobák 2. místo

Přikryl Denis trubka I. Hradil Čestné uznání

Zachara 
Matyáš

trubka I. Hradil 2. místo

Horáková 
Martina

zobcová flétna II. Bobák 1. místo

Vavrysová Julie zobcová flétna II.
B e d ř i c h / 
Roubalová

2. místo

Janková Anna příčná flétna II. Tkadlecová
1. místo 
s postupem

Zemanová 
Klára

trubka II. Tkadlec 1. místo

Zaoralová 
Natálie

pozoun II. Tkadlec
1. místo 
s postupem

Bareš Josef tenor IV. Tkadlec
1. místo 
s postupem

Bareš Josef pozoun IV. Tkadlec 1. místo

Hasa Kryštof pozoun VI. Tkadlec
1. místo 
s postupem

Hasa Lukáš pozoun IX. Tkadlec
1. místo 
s postupem

    

Zváštní ocenění: 

Janková Anna - Absolutní vítěz příčných fléten   
Hasa Kryštof - Absolutní vítěz v žesťových nástrojích  
Mgr. Koukalová Jana - Ocenění za příkladnou přípravu korepe-
tice   

    

Všem soutěžícím a učitelům patří velké poděkování za velmi  
dobrou reprezentaci naší pobočky !!! 

OKÉNKO DO ZUŠ



/10

V roce 2008 jsme uskutečnili celkem 5 zájezdů, financova-
ných z dotací jak našeho OÚ ve výši 10 000,- Kč, tak i z dota-
ce od Krajského úřadu v Olomouci ve výši 20 000,- Kč.

Mohli jsme tak absolvovat zájezdy do vzdálenějších míst 
naší republiky a také jsme zorganizovali zájezd do Vídně, kte-
rý si převážně financovali účastníci zájezdu. Mimo zájezdů
jsme uskutečnili opět přednášku cestovatele z Přerova. Před-
náška byla zajímavá i tím,že jsme se dověděli, jaké jsou dnes 
podmínky pro cestování třeba až do Ameriky spolu s tělesně 
postiženým chlapcem-synem cestovatele. Dne 4.listopadu 
2008 jsme měli dohodnutý koncert přerovského zpěváka 
Pavla Nováka, který však byl pro nemoc zrušen. Velmi nás to  
mrzelo, protože jsme měli vyprodaný sál. Pavel Novák nám 
však nabídl  náhradní termín na 16.dubna letošního roku.  
I ten se bohužel nemůže uskutečnit a je nám to velmi líto.

Pro letošní  rok opět plánujeme pokračovat v cestování se 
seniory a znovu žádáme o dotace jak náš OÚ tak KÚ v Olo-
mouci.

Pokud se nám podaří, máme v plánu zájezd s projížďkou 
lodí po Baťově  kanálu a po Moravě, dále do Javorníku na 
Jánský vrch, což je bývalé sídlo arcibiskupů, se sbírkou dý-
mek a kuřáckých potřeb, dále do zemědělského skanzenu do 
Šumperka-Rapotína, kde jsou kuriozity všeho druhu od hra-
ček, zemědělskou, hasičskou a vojenskou technikou, i malý  
Zoopark a miniarboretum. Pokud by byl zájem, mohl by se 
uskutečnit zájezd  s prohlídkou unikátního a nejrozsáhlej-
šího vodního díla-elektrárny Dlouhé stráně v Koutech nad 
Desnou. Počet zájemců je podmíněn naplněním autobusu  
a závaznou přihláškou do konce března z důvodu dostup-
nosti vstupu do elektrárny, který je od letošního roku ome-
zen.Plánujeme na 19.září.

Účastníci zájezdů si hradí menší část na dopravu a plně 
všechny vstupenky, ev.společné obědy nebo průvodce. Pod-
mínkou pro uskutečnění zájezdu je vždycky naplnění auto-
busu, jinak se zájezd neuskuteční. Mohou se realizovat pří-
padně úplně jiné trasy. Termíny budou vyhlášeny na schůzi 
seniorů  10.března a vývěskami na obvyklých místech.

Přihlášky se budou opět přijímat v úředních hodinách na 
sekretariátě Obecního úřadu. Na zájezd 21.dubna 2009 do 
Javorníku je konečný termín do konce března vč.úhrady. Do 
konce dubna pak přihlášky na zájezd spojený s výletem lodí 
po řece Moravě 19.5.2009

L. Mojková

ZPRÁVA KLUBU SENIORŮ

Lékařka:  
MUDr. Renata Steigerwaldová

Zdravotní sestra:  
Kateřina Zaoralová

Pracovní dny: Ordinační hodiny: Místo – obec: Poznámka:

PONDĚLÍ 7.30  –  9.00 hod Kokory Ordinace pro nemocné

10.00 – 12.00 hod Brodek u Přerova Ordinace pro nemocné

13.30 – 15.00 hod Brodek u Přerova Poradna pro kojence

15.00 – 16.00 hod Brodek u Přerova Ordinace pro zvané

ÚTERÝ 10.00 – 11.00 hod Kokory
Poradna pro kojence, 
preventivní prohlídky

12.00 – 13.00 hod Brodek u Přerova Ordinace pro nemocné

14.00 – 16.00 hod Brodek u Přerova Preventivní prohlídky

16.00 – 18.00 hod Brodek u Přerova
Ordinace pro zvané po 
telefonním objednání

STŘEDA 7.30  –  9.00 hod Kokory Ordinace pro nemocné

10.00 – 12.00 hod Brodek u Přerova Ordinace pro nemocné

ČTVRTEK 7.30 – 10.00 hod Brodek u Přerova
Odběry krve, preven-
tivní prohlídky

10.00 – 12.00 hod Brodek u Přerova Ordinace pro nemocné

13.00 – 15.00 hod Brodek u Přerova Preventivní prohlídky

PÁTEK 7.30  –  9.00 hod Kokory Ordinace pro nemocné

10.00 – 12.00 hod Brodek u Přerova Ordinace pro nemocné

UPOZORNĚNÍ:
Od ledna 2009 zavádíme změnu pro pacienty - možnost telefonického objednání 
na odpolední ordinaci v úterý od 16.00 - 18.00 hod. Ordinace je určena rodičům 
a dorostencům, kteří se nemohou dostavit k vyšetření v dopoledních hodinách. 
Objednávejte se prosím předem na telefonním čísle: 725 589 055

ORDINAČNÍ HODINY 
DĚTSKÉ LÉKAŘKY

Sdělení Restaurace Na Pekárně

Upozorňujeme zvláště nenechavé spoluobčany na 
instalaci kamerového systému se záznamem, který 
bude monitorovat venkovní prostory restaurace. 
Doufáme, že se tímto krokem zamezí „přemísťo-
vání“ a ničení květinové a jiné výzdoby této Vaší 
oblíbené restaurace.

Yweta Navrátilová
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Lékařka:  
MUDr. Renata Steigerwaldová

Zdravotní sestra:  
Kateřina Zaoralová

Pracovní dny: Ordinační hodiny: Místo – obec: Poznámka:

PONDĚLÍ 7.30  –  9.00 hod Kokory Ordinace pro nemocné

10.00 – 12.00 hod Brodek u Přerova Ordinace pro nemocné

13.30 – 15.00 hod Brodek u Přerova Poradna pro kojence

15.00 – 16.00 hod Brodek u Přerova Ordinace pro zvané

ÚTERÝ 10.00 – 11.00 hod Kokory
Poradna pro kojence, 
preventivní prohlídky

12.00 – 13.00 hod Brodek u Přerova Ordinace pro nemocné

14.00 – 16.00 hod Brodek u Přerova Preventivní prohlídky

16.00 – 18.00 hod Brodek u Přerova
Ordinace pro zvané po 
telefonním objednání

STŘEDA 7.30  –  9.00 hod Kokory Ordinace pro nemocné

10.00 – 12.00 hod Brodek u Přerova Ordinace pro nemocné

ČTVRTEK 7.30 – 10.00 hod Brodek u Přerova
Odběry krve, preven-
tivní prohlídky

10.00 – 12.00 hod Brodek u Přerova Ordinace pro nemocné

13.00 – 15.00 hod Brodek u Přerova Preventivní prohlídky

PÁTEK 7.30  –  9.00 hod Kokory Ordinace pro nemocné

10.00 – 12.00 hod Brodek u Přerova Ordinace pro nemocné

UPOZORNĚNÍ:
Od ledna 2009 zavádíme změnu pro pacienty - možnost telefonického objednání 
na odpolední ordinaci v úterý od 16.00 - 18.00 hod. Ordinace je určena rodičům 
a dorostencům, kteří se nemohou dostavit k vyšetření v dopoledních hodinách. 
Objednávejte se prosím předem na telefonním čísle: 725 589 055
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Zpravodaj vydává Obec Brodek u Přerova ve spolupráci se sportovně – kulturní komisí.  
Masarykovo nám. 13 ,  751 03  Brodek u Přerova   IČO : 00301078 

Zpravodaj   1/2009  vychází  8. dubna 2009, 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; b)  na disketě 3,5“ nebo CD nosiči na sekretariát Obecního úřadu 
Termín uzávěrek pro rok 2009 :    10. 3. 2009 / 9. 6. 2009 / 8. 9. 2009 / 1. 12. 2009            

Zpravodaj vyjde vždy 14 dní po uzávěrce.


