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Vítězové soutěže o nejkrásněji upravené okolí domku

1. místo  rodina  Jurčova, Vrchlického 175

2. místo  rodina  Matouškova, Revoluční nám. 118

3. místo  rodina  Vojtkova, Majetínská 535

                                                                Vše foto archiv
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Další krásně upravené domky v Brodku u Přerova

                                                                                                                       Vše foto archiv
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dne 19.6.2007 navštívila naši obec Soutěžní 
komise Olomouckého kraje, vedená Ing. 
Mojmírem Dočkalem, bývalým starostou obce 
Majetín. Komise byla složená ze zástupců tří 
ministerstev, Krajské hodnotitelské komise 
Olomouckého kraje, Svazu měst a obcí, Spolku pro 
obnovu venkova a starostů obcí, které získaly titul 
Vesnice roku v minulých letech. 
S jakým cílem jsme šli do soutěže Vesnice roku? 
Chtěl jsem, abychom provedli úklid obce a  také 
naši obec zviditelnili. Zda-li se nám to podařilo, 
nechám na Vašem hodnocení. 
Do obce Brodek u Přerova přijela komise již v osm 
hodin ráno. Zajímala se o úklid a vzhled obce, 
aktivity obecního úřadu v oblasti obnovy venkova, 
o kulturní a společenský život v obci. Při vlastní 
prezentaci, která probíhala ve velkém sále 
obecního úřadu, si komise prohlédla nástěnky 
s fotografiemi, připravené paní Věrou Hrabalovou 
a ředitelkami ZŠ a MŠ. Jednotliví členové komise 
se zajímali o kroniku obce Brodek u Přerova a 
kroniky jednotlivých  spolků, prohledli si 
projektovou dokumentaci na připravované 
projekty. Formou elektronické prezentace (70 
sekvencí v Power Pointu) byl představen „Plán 
rozvoje obce Brodek u Přerova na r.2007 až 2013“, 
projekty realizované za poslední dva roky v oblasti 
obnovy majetku obce, vzhledu obce a péče o 
krajinu. Asi po hodině se s námi členové komise 
rozloučili a odjeli hodnotit další obce, kterých se 
letos pouze v bývalém přerovském okrese 
přihlásilo devatenáct. 
Naše obec v soutěži „Vesnice roku Olomouckého 
kraje 2007“ získala „DIPLOM za aktivní přínos 
v oblasti kulturní a společenské činnosti“. Osobně
si myslím, že práci a aktivity naši občanů v oblasti 
kultury, sportu a dalších společenských činnostech 
mohla komise ocenit lépe.

Tělocvična ZŠ
Dne 27.6.2007 se uskutečnilo slavnostní setkání 
učitelů a žáků, dětí, rodičů a občanů u příležitosti 
vyřazení absolventů Základní školy v Brodku. 
Z rukou poslance Parlamentu PS ČR Jindřicha 
Valoucha, ředitelky ZŠ Jany Svobodníkové a 
starosty obce  obdrželo 44 absolventů devátých tříd 
„Pamětní list“. Součástí oslavy bylo vystoupení 
mladších žáků a hudební skupiny DETO. V závěru 
slavnosti byl učiněn slavnostní poklep na základní 
kámen nové tělocvičny pro základní školu. 
Základním kámen je žulová deska, která bude 
vsazena do fasády nové tělocvičny.
V současné době je ve výstavbě nejsložitější část 
stavby, tj. železobetonový skelet haly tělocvičny a 
realizují se již vyzdívky obvodového zdiva. 
Snahou dodavatelské firmy je využít slunečného 
počasí a dostat budovu co nejrychleji pod střechu 

tak, aby mohla proběhnou co nejdříve betonáž 
podlahy.

                                                                                Foto archiv

Cyklistická stezka
Dlouho trvající úsilí spojené se získáním souhlasu 
majitelů pozemků s výstavbou a následně výkup 
nebo směna pozemků bylo konečně korunováno 
úspěchem. Všechny pozemky pod cyklistickou 
stezkou Brodek – Luková má obec již vykoupeny 
nebo směněny. Vlivem nového stavebního řádu se 
územní řízení vleklo velmi dlouho, bylo nutné 
vyměření pozemků ke směňování, jejich vložení 
do katastru  a získání stavební povolení. Nyní 
čekáme na nabytí jeho právní moci. Vlastní 
výstavba bude zahájena začátkem října.
V souvislosti s novou cyklostezkou si neustále 
kladu otázku: „ Proč plocha pod cyklostezkou, 
zahrnutá v územním plánu v roce 1994, nebyla o 
několik roků později při pozemkové reformě 
vyčleněna do vlastnictví obce?“  Vždyť  při 
výkupu nás letos čekala jednání se 46-ti vlastníky a 
spoluvlastníky, platby za výkupy pozemků, 
náklady spojené se směňování pozemků, platba za 
vynětí ze ZPF. 

V příštích měsících a letech nás čeká mnoho práce 
na plnění strategických úkolů. Obec bude muset 
plnit náročnější úkoly ve vztahu k životnímu 
prostředí, sociálním službám a údržbě bytového 
fondu. Více času a peněz nás také stojí 
odstraňování následků rozmáhajícího se 
vandalismu, divokých skládek v okolí naší obce a 
uklízení nepořádku na veřejných prostranstvích. 
Někteří občané také nedbají na pořádek před svými 
domy. Vandalismu se bez pomoci, Vás občanů, 
budeme jen těžce bránit, ale s úklidem si umí 
každý sám poradit. Stačí si například uklidit před 
svými domy. Vždyť 28. říjen, Státní svátek – den 
vniku samostatného československého státu,  je 
k tomu vhodnou příležitostí. 
V neděli, dne 28.10.2007, bude v naší obci jako 
každoročně Lampiónový průvod spojený s 
ohňostrojem. Bližší informace budou uvedeny na 
plakátech. Všichni jste srdečně zváni.

   

                  Ing. Jan Beneš
                         starosta obce
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Jubilanti v měsících červen – září  do 10.09.2007

70 let 75 let
Doubravská Anna Habáňová Helena
Omelková Helena Přikrylová Dana

Brada Jaroslav
80 let Karásek Bohumír
Blumová Božena Sasák Vladimír
Buchbauerová Ludmila
Tadičová Jarmila
Zapletalová Zdenka

85 let
Gofrojová Marie

Mrtvý Cyril Harnová Ludmila
Jurdová Jindřiška
Rýparová Vítězslava
Čapka Vladimír
Wolf Vladimír

Informace pro občany ČR – zapisování dětí do cestovního dokladu rodiče

Dnem 1.března 2008 nabude účinnosti zákon č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon 
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., č. 283/1991 Sb., o 
Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Uvedenou právní úpravou se od 1. března 2008 umožňuje zapisovat občany mladší 10 let do 
cestovního dokladu rodiče. Na základě zápisu mohou tyto děti překračovat státní hranice bez 
vlastního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány.“

Kdy, kde, co v Brodku u Přerova

Kulturní, společenské a sportovní akce:
Říjen

6. 10. Drakiáda – Brodecké ženy 13:30  kopec Stráž
13. 10. Vítání občánků - OÚ 9:00 a 10:30
19. 10. Výstava fotografií – Pavlína Kulková 13:00 – 17:00 OÚ
20. 10. Výstava fotografií – Pavlína Kulková  9:00 – 17:00  OÚ
21. 10. Výstava fotografií – Pavlína Kulková  9:00 – 13:00  OÚ
28. 10. Lampionový průvod – OÚ a Medvědáři 17:30

Listopad
8. 11. Podzimní žákovský koncert - ZUŠ 18:00  sál Kina

24. 11. Obecní Country bál - OÚ 20:00  Sokolovna
24. 11. Výstava – pí. Polcrová
24. 11. Vánoční výstava  výrobků - DeIva OÚ
25. 11. Vánoční výstava  výrobků - DeIva OÚ

Prosinec

9. 12. Vánoční výstava v MŠ - MŠ 14:00  MŠ
15. 12. Divadelní představení 19:30  sál Kina
20. 12. Živý Betlém - ZUŠ 9:00 a 18:00
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Má to smysl. Třiďte odpad.
»...je název celostátní kampaně, kterou v 
jednotlivých
krajích realizuje společnost EKOKOM a.s. 
prostřednictvím svých partnerů. V Olomouckém 
kraji je garantem  kampaně Olomoucký kraj.
Kampaň je součástí pilotního projektu 
Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití 
komunálních odpadů včetně jejich obalové složky 
v Olomouckém kraji, který zaštítil Olomoucký kraj 
se uskutečnily již dva ročníky, které si kladly za cíl 
informovat veřejnost o potřebnosti a správnosti 
třídění. V loňském a letošním roce chceme 
vysvětlit občanům, že třídění má smysl. 

Rozdělení domovního odpadu

Každý občan vyprodukuje za rok asi 250 kg 
odpadů. A jak vypadá průměrně Vaše popelnice? 
25% tvoří bioodpad, 20% papír, karton, 33% plasty 
a 2% sklo.
Objemný odpad: starý nábytek, umyvadla-toalety, 
kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd.
Využitelný odpad: papír a lepenka, sklo, plasty 
(PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, Al), 
textil atd. 
Nebezpečný odpad: zářivky, léky, galvanické 
články (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby 
jimi znečištěné atd. 
Bioodpad: to je veškerý zbylý odpad, který 
zůstane po vytřídění výše uvedených složek 

Víte, že:

Pokud odpady už doma třídíme, umožníme tak 
recyklaci více než třetiny množství, které 
vyprodukujeme v domácnostech.
 Za rok tak můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg 
plastů, 15 kg skla. 
Vytříděný odpad se dále zpracovává na 
dotříďovacích linkách, odkud putuje do 
zpracovatelských firem, které z odpadů vyrábějí 
nové výrobky. 
V Moravskoslezském kraji je jedna z nejhustších 
sítí dotřiďovacích linek v rámci celé České 
republiky. Celkem je zde devět dotřiďovacích linek 
na papír a plast, sklo je pak dotřiďováno pouze na 
jedné lince. 

„Čistota“  odpadů?

Aby se vytříděný odpad mohl dále kvalitně 
zpracovávat, je nezbytná jeho „čistota“. Tedy -  
aby se do kontejnerů na tříděný odpad vhazovalo 
opravdu jen to, co do nich patří. Setkáváme se i s 
tím, že lidé do kontejnerů na plasty /žlutá barva/ 
vhazují pouze PET láhve. Lze sem však vhazovat 
také kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z 
plastů, polystyren, na druhé straně sem v žádném 
případě nepatří novodurové trubky, obaly od 
nebezpečných látek, jako jsou motorové oleje, 

chemikálie, barvy apod. Vždy ale sledujte nálepku 
na Vašem kontejneru.
Do kontejnerů na papír /modrá barva/ či do 
sběrných dvorů lze vhazovat nebo odvézt noviny, 
časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, 
knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové 
obaly atd. V žádném případě do 

kontejneru na papír nepatří  mokrý, mastný nebo 
jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, 
použité plenky či hygienické potřeby.
Do kontejnerů na sklo můžeme vhazovat láhve od 
nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy i 
tabulové sklo. Pozor! Máte-.li k dispozici i 
kontejner na bílé sklo, vhazujte sem pouze čiré 
sklo, sklenice apod. Vhodíte-li běžné sklo, 
znehodnotíte obsah celého kontejneru.
Do kontejnerů na sklo nepatří keramika, porcelán, 
autosklo, drátěné sklo a zrcadla. 
V některých městech či obcích je umístěn také 
kontejner oranžový – ten slouží pro sběr 
nápojového kartonu. Před vhozením nápojového 
kartonu jej prosím vymyjte a zmenšete jeho objem 
– ať – stejně jako u PET lahví – nevozíme vzduch.
Kovový, velkoobjemový a nebezpečný odpad (tedy 
včetně akumulátorů) patří do speciálních sběren 
nebo sběrných dvorů.
V současné době již funguje tzv. zpětný odběr 
elektrospotřebičů. Kam s elektrospotřebiči zjistíte 
na Vašem městském/obecním úřadě.

Víte, co z nich? 

Proč třídíme odpad? Jednotlivé komodity – tedy to, 
co třídíme v jednotlivých kontejnerech – jsou dále 
zpracovávány – v třídičkách se dotřídí, odvezou se 
do zpracovatelských firem a ty z nich vyrábí nové 
zboží.
Například z plastů se vyrábí bundy, lavičky, 
skluzavky, fólie, netkané textilie.
Z papíru recyklovaný papír, který je možno 
používat i do kopírek, papírové kapesníčky, 
toaletní papír, kartony, knihy.
Ze skla nové sklo. 
Z nápojových kartonů nástěnky a další výrobky.

Víte, kam s nimi?

Ještě pro přehlednost uvedeme, kam s jednotlivými 
druhy odpadů.
Plast – žlutý kontejner.
Sklo – bílý nebo zelený kontejner, přičemž bílý 
pouze na bílé sklo.
Papír – modrý kontejner.
Nápojový karton – oranžový kontejner.
Nebezpečný odpad – sběrné dvory.nebo lékárna.
Bioodpad – hnědý kontejner nebo kompostárna.
Velkoobjemový odpad – sběrné dvory.
Elektrospotřebiče – systémy zpětného odběru, 
sběrné dvory.
Stavební suť – sběrný dvůr.
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O životě muzikantů
aneb poctivá práce se musí jednou projevit

Obyvatelům Brodku není potřeba Dechový orchestr Haná ZUŠ Přerov nijak zvláště představovat. Je 
to ta kapela, která zde vystupuje na většině ve spojení se státními svátky a jinými významnými akcemi obce. 
Svou hudbou se snaží zpestřit program a, často společně s mažoretkami, přispět k dobré pohodě a náladě 
účastníků. Je to také ta kapela, která nehrála při pokládání základního kamene naší tělocvičny. Abych 
zamezil různým mylným spekulacím o tom, proč tomu tak bylo, nebo nebylo, vězte, že důvod byl velmi 
jednoduchý. Pan starosta nás sice o účinkování požádal, jenže se svým požadavkem přišel týden před 
konáním akce. A to je opravdu pozdě. Jedním z měřítek kvality kapely je i to, nakolik a jak daleko dopředu 
je vytížená. A DO Haná patří ke kvalitním kapelám. Proto má termíny vystoupení plánovány 2-3 měsíce i 
více dopředu. Je pravda, že někdy se podaří vystoupení zorganizovat i v kratším čase, zvláště když se jedná o
Brodek, ale zázraky se dějí jen občas. 

Avšak ne vždy byla tato kapela tím čím je dnes.
Za více než třicet let své existence prošel orchestr od období malé dechovky a účinkování při 

oslavách 1. máje přes první pokusy o sestavení většího orchestru a jeho účasti na přehlídkách a soutěžích až 
do podoby dnešní více než padesátičlenné kapely, která se účastní vrcholových akcí a vystoupení doma i v 
zahraničí. Jedna věta a kolik se za ní skrývá práce a starostí. Práce hlavně těch, kteří byli nebo jsou členy 
orchestru a právě svojí prací muzikanta, svým hraním pomáhali a pomáhají budovat úroveň a prestiž své 
kapely. A věřte, že to není lehké. O co lehčeji a veseleji působí jejich vystupování na posluchače, o to více 
dřiny se za ním skrývá. Vždyť většina členů orchestru jsou děti. A vlastní hra na nástroj, případně spojená s 
pochodováním, je nejen fyzicky náročná, ale je to také mnoho a mnoho hodin cvičení a zkoušek. A tyto 
hodiny je potřeba ubrat z volného času, dětských her, hraní počítačových her a podobně. Později třeba také z 
času plánovaného na chození za holkama nebo klukama.

Ale, jak říká druhá část názvu, poctivá práce se jednou projeví. Každá dobrá kapela je i dobrá parta. 
Jinak by ani nemohla fungovat. A jezdit s dobrou partou, hrát a vystupovat pro desítky a stovky posluchačů, 
rozdávat dobrou náladu, poslouchat jejich potlesk, vidět uznalé pokyvování hlavou nebo povzbudivé výkřiky 
česky i v jiných jazycích a pochodovat při tom po ulicích nebo stát na pódiích desítek obcí a měst Česka i 
Evropy, to za to stojí. I když na to musí padnout část prázdnin. Jako třeba letos, kdy jsme na přelomu 
července a srpna hráli na přehlídce dechovek v Dřevohosticích a v polovině srpna jsme si zajeli zaplavat až 
na západ Francie do Atlantiku. Při tom jsme tam Francouzům taky zahráli. Tvářili se velmi spokojeně a 
pozvali nás znovu.

Velkou měrou k současné úrovni orchestru přispívali a přispívají také Brodečáci. Mnozí už před lety 
pomáhali při jeho budování a zkvalitňování, jiní jeho úroveň udržují a zvyšují nyní. Jedním z prvních byl  
například Petr Pospíšil, později pak Kuba Ministr, Romana Polzerová a Romana Zbožínková. Ještě loni jste 
mezi námi mohli vidět Martina Dienera a Simču Koutnou. V době současné čest Brodku velmi úspěšně hájí 
celá skupina muzikantů, kteří patří k oporám a elitě kapely. Radana  Přikrylová byla ve Francii lídrem 
skupiny fléten a celkově se pomalu stává vedoucí osobností flétnové sekce. Honza Vondrák se svou prací 
přirozeně stal hráčem, bez kterého by sekce druhých křídlovek těžko mohla existovat, jeho bratr Dominik, ač 
původně klavírista, je už několik let bubeníkem, bez kterého si už dechovku nedovedeme představit. 
Lukovčák Pepa Bareš patří mezi mladší členy. Ale svými kvalitami si už nyní vybudoval pevné místo v 
sestavě a jeho pozici respektují i mnohem starší muzikanti. A nakonec je tady trojka Michal, Petr a Tomáš 
Tkadlecovi. Míša je asi služebně nejstarším členem orchestru a jeho hra na bicí nástroje přinesla dechovce i 
jemu samotnému nejedno ocenění odborných porot. Peťa je zase po několik let tubistou, na kterém doslova 
stojí schopnost orchestru vystupovat. Bez něj prostě není možné hrát. A Tom by nám všem mohl povídat o 
tom, jak je muzika i fyzicky náročná. Zkusili jste někdy pochodovat 2-3 hodiny s velkým bubnem? Přitom 
samozřejmě hrát. Jenže bez bubnu se hrát nedá. A jak je vidět, ani bez kluků a holek z Brodku. Za to jim 
patří dík a naše uznání. Nechcete se k nim přidat? Nevíte jestli to zato stojí? Zeptejte se jich samotných.

Tkadlec F.
                             

       Foto 2x Francie Le Grand Bourgh                                 Fotila    E. Tkadlecová                     
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Otevřený dopis pro Olomoucký kraj a zastupitelstvo

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

V Brodku u Přerova dne 17.září 2007.

Věc  :     Silnice II/150, Stavba 1 – Dub nad Moravou – Přerov - informace.

          Oznámením ze dne 29.8.2007, č.j. OD/14686/2007/sko  zahájil veřejnou vyhláškou odbor 
dopravy Magistrátu města Přerova stavební řízení o vydání stavebního povolení na stavbu : Silnice 
II/150 Dub nad Moravou – hranice krajů OL/ZL, Stavba 1 – Dub nad Moravou – Přerov. Seznámil 
jsem se s projektovou dokumentací (dále jen PD) a zejména se Zprávou o diagnostice silnice II/150 
v úseku křižovatka S I/55 Přerov – Dub nad Moravou (dále jen Zpráva) ze dne 10.9.2005. Chtěl 
bych touto cestou poskytnout investorovi – Olomouckému kraji tyto informace :
           V rozporu se skutečností Zpráva nepřináší velmi závažnou informaci pro kvalitní  řešení 
celkové opravy silnice II/150 v zastavěném území obce Brodek u Přerova, a to informaci, že pod 
asfaltovými vrstvami se nachází dláždění ze žulových kostek provedené na přelomu 20. a 30.let 
minulého století. Zpráva mimo jiné přináší informaci o provedení sond a jejich vyhodnocení. 
Některé úseky jsou doprovázeny fotodokumentací. Tak je také zdokumentován km 6,800 ( místo u 
zvonkohry), kde měla být provedena sonda číslo 23. Z přílohy č. V Zprávy je možné zjistit, že tato 
sonda  obsahovala  100 mm asfaltového souvrství, 20 mm VŠ (vibrovaného štěrku), 100 mm VŠ a 
dále jen písčitojílovité podloží. O existenci dláždění ze žulových kostek není u této sondy, 
zbývajících sond a v celé zprávě ani jediná věta, přičemž toto dláždění je možné zjistit vizuelně 
prohlídkou bez nutnosti provedení sondy. V tomto místě a přilehlém úseku, konkrétně v km 6,200-
9.570 navrhuje zpracovatel Zprávy firma Nievelt-labor Praha, spol. s r.o. tento způsob opravy : 
odfrézování stávajících asfaltových vrstev krytu vozovky na celkovou hloubku 50 mm, očištění, 
ošetření trhlin, provedení  spojovacího postřiku a položení nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi v 
tl.50 mm. Toto doporučení převzal a zapracoval do návrhu způsobu a technologie opravy 
komunikace zpracovatel PD. Z výše uvedeného nemohu konstatovat nic jiného, že pokud bude 
oprava silnice provedena tak, jak  je navržena, určitě nedojde k opravě, ale naopak k rozsáhlému 
plýtvání finančními zdroji  Olomouckého kraje a Obce Brodek u Přerova na realizaci naprosto 
špatného řešení.
             Jak již jsem uvedl,  dláždění ze žulových kostek bylo provedeno ve 20. a 30. let minulého 
století a to pro zatížení koňskými a kravskými povozy, lehkými nákladními auty a traktory. Na 
konci 70.letech  minulého století vlivem zvyšujícího se zatížení od nákladní automobilové dopravy 
docházelo k pravidelnému poškozování komunikace zejména v jarním období. Pokud ne z 
rozhodnutí tehdejších představitelů místního národního výboru, tak určitě s jejich souhlasem bylo 
na poškozené dláždění přilepeno několik vrstev asfaltové směsi, které měly být po stranách 
stabilizovány „ve vzduchu se vznášejícími“ , v současné době od asfaltového krytu odpadajícími 
betonovými obrubníky. K čemu tehdy došlo? Jeden z nejvzácnějších a nejdražších stavebních 
materiálů jako jsou žulové kostky byl trestuhodně pochován pod  asfaltovými vrstvami. Do té doby 
byla komunikace nejnižším místem veřejného prostranství, ke kterému byly přivedeny přípojky
dešťové vody od svodů budov. Po položení asfaltových vrstev se stala místem nejvyšším. To 
samozřejmě vyvolalo potřebu vybudování pro zastavěné území nevhodných odvodňovacích rigolů 
podél komunikace, které odvádějí dešťovou vodu a např.   na pravé straně Masarykova náměstí ve 
směru na Přerov nahrazují chybějící kanalizaci. Kromě toho, že  toto řešení se nedá nazvat opravou, 
byly vytvořeny nákladným způsobem další problémy související s odvodněním veřejných ploch a 
chodníků.
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   Přibližně po 30 letech se znovu přistupuje k „opravě ?„ komunikace. V době, kdy zatížení 
od nákladní dopravy dosahuje 10-12 tun na nápravu a kdy podloží komunikace sotva splňuje 
požadované podmínky únosnosti pláně, je navržena oprava tak, jak je výše uvedeno.                 

  To se samozřejmě opět nedá nazvat opravou. Pro laika lze učinit stejné srovnání, jako když 
na shnilou dřevěnou podlahu se položí nový koberec. Jak dlouho asi koberec vydrží ? Určitě stojí  
za připomenutí, jakým způsobem se prováděla oprava silnice II/150 v sousedních obcích Dub nad 
Moravou a Rokytnice v 90.letech min.století. Byla prováděna tak, jak se má a jak je to jedině 
možné. Byly odstraněny veškeré nevyhovující vrstvy včetně žulového dláždění a výkopy  na 
únosnou pláň dosahovaly např. v obci Dub nad M. hloubky až 1,90 m ! 

Proč  není vedením obce požadována kvalitní oprava je pro mě nepochopitelné. Asi chybějí 
informace. Stavební komise, která by mohla po seznámení se Zprávou a PD pravdivé informace 
poskytnout, byla vedením obce zrušena. Nedostatek informací tak vede ke špatným rozhodnutím.
             Co se má ještě při navrhované opravě vybudovat ? Na Masarykově náměstí jsou v místech 
stávajících odvodňovacích rigolů (upozorňuji, že  v tomto místě se jedná o jediné odvodňovací 
zařízení-chybí kanalizace) navrženy odstavné dlážděné pruhy, které mají být realizovány za nemalé 
finanční účasti obce. Jak již jsem uvedl, do těchto odvodňovacích rigolů je odváděna dešťová voda 
ze svodů střech přilehlých zemědělských usedlostí. Vlastníci těchto usedlostí nebyli seznámeni s 
touto zásadní změnou, nejsou účastníci stavebního řízení a v případě realizace budou jejich přípojky 
k odvodňovacímu rigolu asi bez varování odstraněny. Dešťová voda se tak bude vracet k 
usedlostem a narušovat jejich základy, vylévat po chodnících a podtékat pod nově vybudované 
odstavné pruhy a vozovku. Domnívám se, že o souvisejících negativních vlivech není potřeba se 
dále zmiňovat.
              Obec Brodek u Přerova je připravena k realizaci nové kanalizační sítě. Z důvodu doposud 
neúspěšného jednání o poskytnutí dotací se její realizaci nepodařilo zahájit. Je samozřejmě známa 
poloha jednotlivých větví kanalizační sítě. PD opravy  silnice II/150 však nepočítá s umístěním 
chránícího potrubí pro křížení kanalizačního potrubí se silnicí II/150. Zřejmě se nepočítá s uložením 
chránícího potrubí při provádění opravy silnice II/150.
             Žádám tímto Olomoucký kraj, aby se velmi vážným způsobem zabýval touto  informací. 
Aby zejména prověřil Zprávu o diagnostice a provádění sond a aby mě o výsledku svého šetření 
podal zprávu.
             Současně zdvořile žádám o sdělení jaké náklady přinesla příprava celé opravy silnice II/150 
v jednotlivých položkách, zejména jakou částkou se na nákladech podílí Zpráva o diagnostice 
vypracovaná firmou Nievelt-labor Praha, spol. s r.o. a jaké náklady se očekávají na realizaci opravy.
            

            S pozdravem
Ing.Zbožínek Radek

                    občan obce Brodek u Př.
             nám.28.října 105

                                751 03 Brodek u Přerova

Na vědomí :   Zastupitelstvo obce Brodek u Přerova
                       Magistrát města Přerova, odbor dopravy

           Printes – atelier, s.r.o., Škodova 3, Přerov



Str. 10

Divadelní spolek J. K. Tyl

Divadelní spolek J.K.Tyl oznamuje všem svým příznivcum, že opět zahájil nastudování nové 
divadelní hry. Tentokrát vybral komedii klasického žánru od J.B.P. Moliéra "Zdravý nemocný", 
jejíž premiéru hodlá uvést v předvánočním období.
V soboutu 6.10. 2007 v sále otrokovické Besedy se soubor poprvé zúčastní "Otrokovického 
trnkobraní" s humornou scénkou z domácího prostředí pod názevem "Situace" v režiií
Liběny Hasové. Věříme, že spolu s Karlem Kratochvílem obecenstvo dokáží pobavit a k tomu jim 
držíme palce o přejeme divadení "zlomte vaz". 

                                                                                    za DS J.K.Tyla Eva Procházková
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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VÁNOČNÍ  VÝSTAVA

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2007 se v prostorách OÚ Brodek 
u Přerova uskuteční Vánoční výstava  výrobků z keramiky a pedigu, 
šperků a jiných ručně vyrobených dárkových předmětů.

Srdečně Vás zve      DeIva
Denisa a Ivana

Chcete se naučit 
paličkovat?

Přijďte 3.10.2007 na 15.00 
do knihovny Brodek u 
Přerova (Masarykovo 

nám.) na úvodní schůzku, 
eventuálně zavolejte 

lektorce Mileně Malinové 
608064134.

Na úvodní schůzce se 
dozvíte,co si máte s sebou 

vzít nebo co hromadně 
zajistíme.

Kurz bude probíhat 1x 
týdně ve středu 15.00 –

18.00 tamtéž.

Kurzovné bude podle počtu 
zájemců.
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„Až se zima zeptá“
Seřízení lyží, broušení hran, opravy skluznice, voskování …

   Jen ostré hrany, dobře udržovaná skluznice s vhodnou strukturou a správným voskem Vám mohou 
nabídnout ty nejlepší lyžařské zážitky a zaručit, že nebudete na sjezdovce pozadu za ostatními, ani že se 
nezaleknete první ledové plotny. I ta nejlepší skluznice nevydrží věčně. Led a kameny ji poškrábou a ztupí 
hrany, čímž se výrazně snižuje schopnost klouzat a hlavně zatáčet. Následkem je větší vynaložené úsilí 
lyžaře a špatná kvalita lyžování. Relaxace a odpočinek zimní dovolené se tak může rázem změnit v trápení a 
vysilující boj se zimní výzbrojí. A přitom stačí jen málo … . 

Nabízíme Vám kompletní péči o skluznici a hrany zahrnující broušení hran, opravy a broušení skluznice, 
strukturaci, voskování a další související servisní práce na profesionálním automatu

Kontakt : Ing.Josef Hlavinka, Havlíčkova 555, Brodek u Přerova
tel. 581 741 218, 603 476 942, 604 428 964, 731 803 563

Jak poznáte kdy je servis potřeba ?
 Při postavení lyže na hranu na zledovatělé sjezdovce Vám lyže podkluzují a ztrácíte nad nimi 

kontrolu.
Řešení : NABROUSIT HRANY.
 Při jízdě na mírném svahu Vám lyže zadrhávají, kamarádi Vám ujíždějí, na skluznici se Vám lepí 

sníh a od hran začíná skluznice blednout.
Řešení : NAVOSKOVAT LYŽE.
 Skluznice je poškrábaná, objevují se na ní chloupky od hran začíná vysychat (blednout) a celkově 

Vás lyže, nebo snowboard neposlouchají jako dříve.
Řešení : PROVÉST CELKOVÝ SERVIS.

Doporučení :  
Optimálně by lyže i snowboard měly projít servisní údržbou vždy před zimní sezónou, po týdnu lyžování a 
na konci zimní sezóny před uložením na léto, vázání u sjezdových lyží je třeba seřídit jednou za rok na 

začátku sezóny (WiNTERSTEiGER).

Josef Hlavinka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SKISERVIS Brodek u Přerova

Seřízení lyží, broušení hran, opravy skluznice, voskování, montáž vázání …

Náš SKISERVIS Vám za bezkonkurenčně nízké ceny nabízí kompletní péči o skluznici a hrany zahrnující 
broušení hran, opravy a broušení skluznice, strukturaci, voskování a další související servisní práce odborně 
školeného personálu na profesionálním automatu

 .

Kontakt : Ing.Josef Hlavinka
Havlíčkova 555, Brodek u Přerova
tel. 581 741 218, 604 428 964, 731 803 563,  josef.hlavinka @seznam.cz

Provozovna : Vrchlického 140 (u autobus.zastávky na hlavní cestě do Přerova)
    tel. 603 476 942

Provozní doba : Út, Čt, Pá  17 oo – 19 oo hod (po dohodě kdykoliv)

Doporučení :  
Optimálně by lyže i snowboard měly projít servisní údržbou vždy před zimní sezónou, po týdnu lyžování a 
na konci zimní sezóny před uložením na léto, vázání u sjezdových lyží je třeba seřídit jednou za rok na 

začátku sezóny   (WiNTERSTEiGER).
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  TABULKA mužská  A
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Brodek u Př. 6 5 0 1 15: 5 15 ( 9)

2. Černovír 6 4 2 0 16: 8 14 ( 5)

3. Dub na d Mor. 6 4 2 0 14: 6 14 ( 5)

4. Lutín 6 4 0 2 15: 7 12 ( 3)

5. Paseka 6 3 1 2 11: 7 10 ( -2)

6. Bohuňovice 6 3 0 3 8: 9 9 ( 0)

7. Drahlov 6 2 2 2 7: 6 8 ( -1)

8. Příkazy 6 2 2 2 13: 13 8 ( -1)

9. Mohelnice 6 2 1 3 11: 12 7 ( -2)

10. Slavonín 6 1 3 2 6: 12 6 ( -6)

11. Červenka 6 2 0 4 10: 18 6 ( 0)

12. Babice 6 1 2 3 6: 12 5 ( -7)

13. Hlubočky 6 1 0 5 10: 13 3 ( -6)

14. Chválkovice 6 0 1 5 6: 20 1 ( -5)

  TABULKAmužská  B
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Majetín 6 6 0 0 33: 11 18 ( 9)

2. Vlkoš 6 5 0 1 15: 6 15 ( 6)

3. Zářičí 5 4 1 0 14: 4 13 ( 10)

4. Lověšice 6 3 3 0 16: 8 12 ( 3)

5. Tovačov B 6 2 2 2 6: 11 8 ( -4)

6. Bochoř 5 2 1 2 6: 5 7 ( 1)

7. Polkovice 6 2 1 3 9: 12 7 ( -2)

8. Brodek B 6 2 0 4 9: 15 6 ( -6)

9. Křenovice 5 1 2 2 7: 11 5 ( -1)

10. H.Moštěnice B 5 1 2 2 6: 12 5 ( -4)

11. Uhřičice 5 1 0 4 8: 18 3 ( -3)

12. Lobodice 5 0 1 4 5: 12 1 ( -5)

13. Troubky B 6 0 1 5 7: 16 1 (-11)

  TABULKA žáků
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Bochoř 3 3 0 0 24: 5 9 ( 6)

2. Majetín 3 3 0 0 22: 3 9 ( 6)

3. Brodek 3 3 0 0 19: 3 9 ( 6)

4. H.Moštěnice 3 2 0 1 10: 4 6 ( 0)

5. Troubky 3 1 0 2 2: 3 3 ( 0)

6. Újezdec 3 1 0 2 5: 12 3 ( -3)

7. Křenovice 3 1 0 2 1: 11 3 ( 0)

8. Radslavice 2 0 0 2 0: 10 0 ( -6)

9. Lobodice 3 0 0 3 3: 17 0 ( -6)

10. Stará Ves 2 0 0 2 3: 21 0 ( -3)

  TABULKA dorostů
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Náměšť 6 5 1 0 30: 14 16 ( 4)

2. Nové Sady 5 4 0 1 24: 11 12 ( 6)

3. Chválkovice 5 3 1 1 19: 10 10 ( 4)

4. Brodek u Př. 6 3 1 2 16: 17 10 ( -2)

5. Želatovice 5 3 0 2 17: 18 9 ( 3)

6. Určice 6 3 0 3 14: 17 9 ( 0)

7. Vrahovice 5 2 1 2 13: 12 7 ( 1)

8. Hlubočky 5 2 1 2 11: 10 7 ( -2)

9. Klenovice 6 2 1 3 12: 16 7 ( -2)

10. Bělotín 6 2 0 4 18: 21 6 ( -3)

11. Kozlovice 6 1 1 4 16: 24 4 ( -5)

12. Újezdec 6 0 3 3 4: 14 3 ( -9)

13. Červenka 5 1 0 4 4: 14 3 ( 0)
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Výstava fotografií 

                                                                                                                             Foto archiv
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Cyklistická vyjížďka mikroregionu DOLEK – 4.ročník

V návaznosti na předchozí úspěšné ročníky se starostové devíti obcí mikroregionu Dolek rozhodli uspořádat 
v sobotu dne 15.9.2007 ve 13.00 hodin již 4. ročník poznávací cyklistické vyjížďky „Okolo mikroregionu 
Dolek“.   

Registrace účastníků vyjížďky byla zahájena od 13.00 hod. v areálu MŠ. Každý účastník se zapsal do 
startovní listiny a obdržel startovní kartu s mapkou. Písemně se zavázal, že se vyjížďky účastní na vlastní 
nebezpečí a bude dodržovat pravidla silničního provozu. Děti do 12-ti let se mohli zúčastnit pouze 
v doprovodu rodičů. 
 První nedočkavci stanuli na startu v ulici Tyršova ve 13.30 hod. Vzhledem ke každoroční účasti asi 240 
účastníků, probíhal start organizovaně, ve vlnách po dvaceti účastnících, se čtyřminutovými odstupy. Již 15 
minut před startem bylo startovní pole nedohledné. Každá skupinka vyslechla důležité pokyny od zkušeného 
startéra Honzy Ježka. Adepti na vítězství dolaďovali před startem taktiku.

Vzhledem k výstavbě na dvoře ZŠ Brodek, bylo organizační zázemí přesunuto do zahrady MŠ a rovněž bylo 
upuštěno od doplňkového programu pro mládež, tj. jízda zručnosti a časovka.
Trasa 4. ročníku vyjížďky mikroregionem DOLEK vedla z areálu MŠ v Brodku u Přerova obcemi: Majetín 
s kontrolním místem (Olší), Čelechovice (u kapličky), Nelešovice (náves), Lhotka (náves), Kokory (Obecní 
úřad), Luková (hřiště), Rokytnice (hasičská zbrojnice), Císařov (obecní úřad), Citov (areál koupaliště) a zpět 
do Brodku (areál MŠ). V každé hostitelské obci bylo krátké zastavení na orazítkování startovacího lístku a 
drobné občerstvení. Délka trasy nepřesáhla 30 kilometrů. 
Každý se mohl na startu rozhodnout, zda-li pojede turistickým tempem, nebo bude soutěžit o ceny. Pro 
sportovně naladěné účastníky byla vypsána vyjížďka pro pět věkových kategorií s možností jízdy na čas. 
Soutěžící o ceny museli startovat pouze z Brodku u Přerova a museli projet všemi obcemi. První tři místa 
v každé kategorii byla odměněna věcnými cenami. Všichni účastnící vyjížďky získali při dojezdu „Pamětní 
medaili 4. ročníku cyklistické vyjížďky mikroregionu Dolek“. Každý si mohl v krásném prostředí zahrady 
MŠ Brodek odpočinout při drobném občerstvení a vyčkat do vyhlášení vítězů.

Výsledky v jednotlivých kategoriích: (v pořadí 1., 2. a 3. místo)
I. kategorie – Cyklo Špunt    – Pacz Martin, Procházka Štěpán, Vinklerová Michela.
II. kategorie – Mladší dorost – Skládal Filip, Kučerka Michal, Drajsajtl Tomáš.  
III. kategorie – Dorost – Dobrovolný Jan, Navrátil Jakub, Vícha Lukáš.
VI. kategorie – Ženy              – Vojtková Radka, Konečná Jitka, Zahradová Jarka.
V. kategorie – Muži              – Ing. Dostál Vojtěch, Kupka Milan, Švec Jaroslav. 

Celkovým vítězem závodu byl vyhlášen: Ing. Dostál Vojtěch, nejmladším účastníkem byla Vinklerová 
Michaela a nejstarší účastnicí byla paní Koplíková Libuše. 
Sláva vítězům a čest poraženým.    

Letošní ročník patřil k těm nejtěžším. Bylo sice krásně, ale silný vítr působil zejména na trati mezi Rokytnicí 
a Citovem všem cyklistům značné potíže. Řada účastníků se zdržela déle na trati, což způsobilo odsunutí 
vyhlášení vítězů asi o 40 minut. Celkem se vyjížďky zúčastnilo 215 účastníků, z toho v Brodku bylo 
zaregistrováno 203, ostatní v Čelechovicích a Kokorách. Čas nejrychlejšího účastníka na úseku 29 km byl 1 
hodina 10 minut. 

Všem starostům, místostarostům, ochotným pracovníkům obecních úřadů, zastupitelům a občanům, kteří 
pomáhali s přípravami a organizačním zajištěním vyjížďky ve všech obcích mikroregionu Dolek, srdečně 
děkuji. Děkuji také Policii ČR, služebně Předmostí za ochotné zajišťování bezpečného průjezdu státní silnice 
Olomouc – Přerov v místě odbočky na Čelechovice a v obci Kokory. 

                                            Ing. Jan Beneš
                                předseda mikroregionu Dolek

   Foto archiv
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4. ročník poznávací cyklistické vyjížďky „Okolo mikroregionu Dolek“

Start 3. skupiny v Brodku u Přerova Čekání na start

Pokyny startéra před startem Registrace posledních  účastníků

Asistentka startéra zapisuje časy nejrychlejším Vítězové jednotlivých kategorií
                                                           Foto archiv

Zpravodaj vydává Obec Brodek u Přerova ve spolupráci se sportovně – kulturní komisí.
Masarykovo nám. 13 ,  751 03  Brodek u Přerova   IČO : 00301078

Zpravodaj   4/2007  vychází  28. září 2007

               -    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 2007 :     9.   3. 2007
                                                                                  8.   6. 2007
                                                                                14.   9. 2007
                                                                            a  30. 11. 2007
                    
                    Zpravodaj vyjde vždy 14 dní po uzávěrce.


