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Vážení spoluobčané,
chci Vás v krátkosti informovat o našich úspěších 
i strastech na poli investiční výstavby.

Výměna oken na 1. stupni ZŠ 
Zatím nejčernější akce za posledních devět let 
má následující průběh. Ze třiceti přihlášených 
firem byla výběrovou komisí vybrána firma Build
Service Group spol. s r.o., Slavkov jako firma 
s nejnižší nabídkovou cenou. Smlouva s vítěznou 
firmou byla řádně projednána v zastupitelstvu, 
v polovině dubna byla podepsána a začátkem 
května jsme zaplatili zálohu ve výši 371.000,- Kč. 
Brzy jsme se dověděli, že majitel firmu prodal
novému vlastníkovi a zanedlouho firma měla již
třetího majitele. Ten pouze slibuje jednání, vy-
mlouvá se a pravděpodobně likviduje firmu. Tyto
případy jsou dnes na denním pořádku a nám 
nezbylo nic jiného, než právní cestou ukončit 
smlouvu a vymáhat zaplacenou zálohu. Zde platí 
známé přísloví „Laciné, dvakrát placené“.  

Nehoda malotraktoru
Koncem května měli dva pracovníci úřadu městy-
se nezaviněnou dopravní nehodu na ulici Ma-
jetínská. Nehodu způsobil nákladní automobil, 
který naštěstí nikoho nezranil, ale notně poškodil 
náš stařičký malotraktor. Oprava traktoru potrvá 
asi dva měsíce a bude hrazena z povinného ruče-
ní viníka nehody. Svoz posečené trávy bude za-
jištěn pomocí nového přívěsu za auto. To proto, 
že i naše stařičká Avie musí jít na opravu a tech-
nickou prohlídku. Občanům, kteří si plánovali 
odvozy pomocí malé, nebo velké vlečky se tímto 
omlouváme, ale službu obnovíme až po opravě 
malotraktoru.

Zateplení MŠ 
S firmou, vybranou ve veřejné soutěži byla po
předchozím projednání v radě i zastupitelstvu 
městyse, podepsána smlouva. Práce budou zahá-
jeny dne 27. 6. 2011 a po dobu 14-ti dnů budou 
probíhat přípravné práce v takovém rozsahu, aby 
MŠ mohla být ještě v provozu. Pak nastanou práce 
s bouráním starých okenních výplní a zazdívání 

SLOVO STAROSTY

nových. Veškeré vnitřní úpravy musí být dokon-
čeny do zahájení nového školního roku. Pak bude 
následovat zateplení a venkovní fasáda. Na této 
akci budou také problémy. Výtěžek z prodeje by-
tového domu na ul. Tyršova měl sloužit na spolu-
financování, ale prodej se táhne již dva roky.

Kanalizace
V pondělí dne 13. 6. 2011 jsem předal na SFŽP pro-
jekt Zadávací a Kvalifikační dokumentace. Před
výběrovým řízením musí proběhnout jeho kon-
trola, která může trvat dva až tři měsíce. Rovněž 
jsem požádal o prodloužení termínu platnosti 
Rozhodnutí s možnosti předložení podkladů ke 
smlouvě do 31. 1. 2012. Tento posun byl vyvolán 
novým harmonogramem pro výběrové řízení, je-
hož termíny stanovuje zákon. Koncem srpna bude 
zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Vydání 
stavebního povolení se dá očekávat do konce 
července 2011.

Informace pro občany
Pokud Vás navštíví podomní prodejci s odkazem 
„Posílá nás starosta“, tak to není pravda. Dále 
chci informovat, že nákresy fasád úřadu městyse 
a 1. stupně ŽS budou uvedeny v následujícím 
zpravodaji.

Kultura a sport
Příznivci cyklistického sportu si mohou poznačit 
do kalendáře důležitý termín. „Cyklistický závod 
a vyjížďka okolo mikroregionu Dolek“ se koná 
v sobotu dne 10.září 2011. Všichni jste předem zváni. 
Vážení občané, rád bych Vás pozval na kulturní 
program „Hody v Brodku u Přerova“, který se 
koná v sobotu, dne 25. 6. 2011 v areálu u Soko-
lovny a fotbalového hřiště. Zábavné odpoledne 
pro děti bude od 13.00 do 18.00 hodin. Hodová 
zábava proběhne od 18.00 do 24.00 hodin.
Pokračování hodových oslav a zahájení prázdnin 
v Lukové bude dne 2.7.2011 na fotbalovém hřišti 
v Lukové. Na obě kulturní a sportovní akce jste 
srdečně zváni.     Ing. Jan Beneš

starosta městyse

DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM 

Brodek u Přerova, dne 25. 4. 2011 Foto: Karel Kratochvíl
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 16. 4. 2011
Jolana Váňová
Nela Boťanská
Michael Sýkora

70 let
Brožová Vlasta
Šťastná Marie
Marák Laurenc
Kupka Miroslav

Margita Calábková        
matrikářka

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRODEK U PŘEROVA
Ředitelské volno
Ve dnech 27. – 30. 6. 2011 vyhlašuje ředitelství 
Základní školy Brodek u Přerova ředitelské volno 
z technických důvodů (výměna oken na I. stupni 
ZŠ, opravy podlah apod.). Výuka bude ukončena 
dne 24. 6. 2011 v 11.20 hodin vydáním vysvědčení. 
V době ředitelského volna nemají žáci nárok na 
příspěvek na stravování. Cena oběda ve dnech, 
kdy neprobíhá výuka, je stejná jako pro cizí stráv-
níky.
   
Projekt z ESF – „Interaktivní škola“ 
Od 1. 7. 2011 se Základní škola Brodek u Přerova, 
okres Přerov zapojí do dalšího projektu financo-
vaného z ESF tzv. Peníze školám. V rámci toho-
to projektu „Interaktivní škola“ bude základní 
škole poskytnuta dotace ve výši 1 205 000,- Kč. 
Z této dotace zrealizujeme nákup vybavení do 
nové počítačové učebny, budou pořízeny 3 inter-
aktivní tabule, kopírovací zařízení apod. Součástí 
projektu je taktéž vzdělávání pedagogů.

Slavnostní vyřazení žáků IX. třídy
     Dne 22. 6. 2011 se v obřadní síni městyse Bro-
dek u Přerova uskuteční slavnostní vyřazení žáků 
IX. ročníku. Poté bude následovat prezentace 
a obhajoba závěrečných absolventských prací. Na 

naší škole již několikátým rokem žáci IX. třídy 
v průběhu posledního školního roku tvoří a před 
komisí a svými spolužáky tzv. obhajují závěreč-
né absolventské práce. Práce mohou žáci vypra-
covávat na tři okruhy témat – prvním je střed-
ní škola, na kterou se budou hlásit po základní 
škole, druhým okruhem je téma z některého ze 
školních předmětů od matematiky až po výtvar-
nou výchovu, třetím okruhem je žákovo hobby. 
Každý rok své učitele dokážou žáci příjemně pře-
kvapit, jak vybraným tématem, tak zpracováním 
i suverénní obhajobou. Práce bývají doprovázeny 
velkým množstvím fotografií, některé děti zvolí 
i praktickou práci, např. chemické pokusy, vý-
tvarná dílka apod.
     V letošním školním roce 2010/2011 ukončilo 
základní školní docházku 24 žáků IX. třídy. Jeden 
žák byl přijat na gymnázium,  14 žáků na střed-
ní školu s maturitou a devět žáků do odborného 
učiliště. Dále byli přijati na gymnázium 2 žáci 
z pátého ročníku a 3 žáci ze sedmého ročníku.

Kontakty na školu:
Telefon ředitelna: 581 741 140
Telefon I. stupeň: 581 741 139
e-mail: zs.brodek@volny.cz
www: www.zsbrodek.cz

 

JUBILANTI V MĚSÍCÍCH BŘEZEN - ČERVEN 2011

PRVNÍ TŘÍDA NA VÝLETĚ DO PRAHY
Ve dnech 10. – 12. 5. se první třída vydala na tří-
denní výlet do hlavního města. Nutno přiznat, že 
výlet se uskutečnil hlavně díky mému působení 
na jedné pražské škole – Jílovská a také díky vel-
mi vstřícnému panu řediteli, který je těmto aktivi-
tám nakloněn a umožnil nám v prostorách školy 
přenocovat. Tak tedy ubytovaní jsme byli ve škol-
ní družině (což dětem maximálně vyhovovalo) 
a ve škole jsme se také stravovali. Podařilo se nám 
využít akce českých drah pro školy a od letošní-
ho roku v Praze pro děti do 10 let zrušili jízdné. 
Hvězdy nám byly nakloněny a byl by hřích, všech 
těch výhod nevyužít.
První den jsme vyrazili ráno a do Prahy jsme přijeli 
na oběd. Ve škole jsme uložili batohy a odpoledne 
vyrazili ke Karlovu mostu. Zde jsme měli domlu-
venou plavbu Pražskými Benátkami po Vltavě 
a následovala komentovaná prohlídka Muzea Kar-
lova mostu. Nakonec jsme se po něm ještě prošli 
směrem na Kampu a tramvají a metrem se přesu- 
nuli na Vyšehrad. Tady děti zahnaly únavu na pěk- 
ném dřevěném hřišti a vyrazili jsme zpět do školy. 
Druhý den bylo v plánu Muzeum Na Výtoni. Do-
cela obyčejné muzeum vorařství se mi zalíbilo 
velmi neobyčejným programem přímo pro školy. 
Pro 1. třídu zde paní Pernicová hraje dokonalé 
divadelní představení a zároveň děti učí, jaké to 
bylo, když po Vltavě pluly vory. Pár desítek metrů 
od muzea je také nové dětské hřiště, které by bylo 
hřích nevyužít.

Po obědě jsme cestovali na Petřín, navštívili jsme 
Štefánkovu hvězdárnu, mimo jiné pozorovali 
slunce a nemohli jsme vynechat ani zrcadlové 
bludiště a Petřínskou rozhlednu. 
Třetí den byl hlavně o návratu. Cestou na vlak 
jsme si udělali jen malou zastávku u Národního 
Muzea, zamávali jsme Praze u Svatého Václava 
a „koukli se“ na Václavské náměstí. Reakce dětí po 
výletu jsou pro mě odměnou a také důvod, proč 
jsem se do takové organizace pustila. Myslím, že 
na první třídu dlouho nezapomenou, a doufám, 
že si některé zážitky uchovají co možná nejdéle. 
Na výletě jsem měla také výborné pomocnice ze 
strany maminek a slečnu vychovatelku a touto 
cestou jim děkuji.

Třídní učitelka Mgr. Jana Francová

SKAUTI BRODEK U PŘEROVA, STŘEDISKO TÁBORNÍCI
75 let
Karásková Marie
Trnovcová Jaroslava

80 let
Dostalíková Olga
Prokeš Milán

91 let
Dočkalová Jiřina

92 let 
Navrátilová Marie

Vojtěch Hruda
Erik Vyroubal
Tobias Poučenský

V minulém vydání brodeckého zpravodaje jsme 
zveřejnili letošní plán akcí našeho skautského 
střediska pro veřejnost. První jarní akcí byla již 
tradiční „Kuličkiáda“ letos spojená se soutěží ve 
hře Petangue. K této hře se přihlásilo 10 tříčlen-
ných týmů a po vyřazení ze soutěže mohli bojovat  
o ceny v kuličkiádě. Odměnou dětem byly různé 
ceny a dobrý pocit ze hry. Další uskutečněnou 
akcí bylo „Pálení čarodějnic“. Pro děti byly připra- 
veny stanoviště s různými soutěžemi, za jejichž 
splnění dostávaly lístky, které na závěr směnily 
za pěkné ceny. Na závěr proběhl tradiční táborák 
s opékáním kabanosu. Druhý den jsme se vypra-
vili v hojném počtu na každoroční setkání skatů 

u mohyly Ivančena pod Lysou horou v Beskydech. 
Počasí nám přálo a vrcholu jsme všichni úspěš-
ně dosáhli. Zatím poslední vydařenou akcí byl 
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POPELEČNÉ, PLASTY A ŠEST STRUN

Byla doba, kdy obec Brodek u Přerova mohla 
svážet domovní odpad podle toho, jak kdo 
vyprodukoval, tak zaplatil. To byla doba, 

kdy se na obci kupovaly „kupóny“ v hodnotě cca 
Kč 40,--/popelnici. K tomu jsme ještě každý obdr-
žel několik igelitových pytlů na plasty. V té době se 
občané Brodku u Přerova začali učit třídit odpad. 
Už to měli pod kůží, jen jistá část nepoctivců dá-
vala hotové peníze (Kč 20,--) navrch do popelnice. 
Popeláři „sbalili“ peníze, vysypali popelnici a bylo 
vyděláno. Tento nezaplacený odpad tedy zapla-
tila obec a slušní obyvatelé. Byl to sice systém 
„Každý dobrý čin musí být po zásluze potrestán…“, 
ale mělo to něco do sebe. 
Pak přišel trest, obec musela na nátlak Minis-
terstva vnitra ČR přejít na paušál za osobu. Toto 
rozebral v „Brodeckém zpravodaji“ č. 2/2008 náš 
spoluobčan Ing. Vondrák a dodal, že těch Kč 500,-
- není žádná „láce“. Nicméně ještě nám tu zůstal 
(pro slušné občany) pytel na plasty. Třídili jsme dál 
s tím, že zaměstnanci obecního úřadu jednou za 
čtrnáct dní tyto plasty posbírají a svezou na určené 
místo. Není se co divit, občany nic nemotivuje 
a do vlastních popelnic dávají (někteří) i to, co tam 
nepatří. Takže poplatek „popelečné“ se bude v bu- 
doucnu zvyšovat. V některých obcích hradí 50% 
ceny obecní úřad a 50 % občan. Ve městech dokon-
ce kontejnery a popelnice platí technické služby. 
Nyní jsme téměř na konci písně, kterou kdysi zpí-
val Karel Effa o „pěti strunách na kytáře“. Zůsta-
la nám šestá struna, v případě občanů městyse 
Brodku u Přerova je to pytel s plasty. Ten nám ještě 
dělá radost. Nemusíme zoufat a položíme plasty 
vedle popelnice a víme, že je zaměstnanci městy-
se odvezou. Přijde však čas, kdy někdo rozhodne, 
že i šestá struna bude scházet. Vybetonuje plochy, 
nakoupí kontejnery a chlapi už s traktůrkem ne-
budou jezdit po Brodku a sbírat plasty. To už nyní 
musíme roznášet sami. A tak běháme od místa 
k místu a hledáme volné díry v kontejneru. Nejsme 
přece barbaři, nemůžeme to nechat lidem pod 
okny. Mimochodem to je také „dobrý“ nápad, 
postavit lidem kontejnery pod, nebo napro-
ti oken. Tak jak se tomu stalo na křižovatce u 
nové restaurace. Konkrétně na ulici Havlíčko-
va. Zde byla nově vybudována zpevněná plocha. 
Původně stály kontejnery na vybetonované plo-
še u zavřené samoobsluhy COOP (bývalá Jed-
nota). Při vkládání odpadů stojíme ve vozovce, 
takže omezujeme silniční provoz a sami jsme ohro-

ženi projíždějícími vozidly. V tomto místě bych 
určitě nechtěl v létě bydlet, natož to vidět a cítit… 
Aby se zabránilo hlodavcům a odérům z těchto 
kontejnerů, budou muset pracovníci s traktůrkem 
objíždět častěji a v létě asi každý den. Kde je úspo-
ra nafty, dělníci mohli dělat jiný úklid nebo sekat
trávníky.  
Nejsem přesvědčen o tom, že když někdo z nás ne-
najde prostor v kontejneru, odnese plasty zpátky 
domů. Vlivem prasklé šesté struny budeme na- 
štvaní a pohodíme plasty vedle kontejneru. Navíc 
jsem si všiml, že ve večerních hodinách naplňují 
kontejnery obyvatelé jiných obcí! Tedy nebudu 
zpívat, jak Karel Effa, že když šestá struna schází:
 „A když vám na kytáře
 nezbude vůbec nic,
 nechmuřte proto tváře,
 zpívejte z plných plic.“

Tady začneme nadávat z plných plic, že i ta poslední 
výhoda je pryč. 
Navrhuji, ať odpovědné osoby sledují a vyhodno-
cují spotřebu PHM na malotraktor, který tyto plas-
ty bude svážet. Taktéž navrhuji, aby byly sledovány 
ostatní náklady (vázající se k odpadům sváženým 
z obce). Až se bude hodnotit toto opatření, bude 
zajímavé zjištění, zda se něco ušetřilo. Nevybavuje 
se mi, co by nás občany ještě mohlo nějak uklidnit 
jako v Effově písni:
 Když další strunu vezme ďas,
 (ne, že bych vám to přál),
 nevěšte hlavu prosím vás 
 a klidně hrajte dál.

Hlavu budeme věšet dál, protože přijde daň z ko-
mínů, daň ze studní a z okapů. Přitom bohužel už 
žádná struna není, protože obyčejná kytara jich má 
jen šest.
Na závěr mi hlavou proběhla otázka, z jakého 
základu vznikl název funkce „STAROSTA, MÍS-
TOSTAROSTA“. Jistě si odpovíme všichni sami.  
Je to od významu starat se o prospěch veřejnosti 
a společný majetek jim svěřený ke správě. Dříve 
ve středověku to byl RYCHTÁŘ. Proto se taky někdy 
říká: „Ten to, ale zrychtoval.“. Tedy zůstává otázka, 
kdo ty struny výhod „ ZRYCHTOVAL“?
Adieu výhody, struny se totiž dají koupit…  

Jaroslav Kilián
Občan Brodku u Přerova

červnový skautský „Country večer“. K tanci a po- 
slechu hrála Country kapela Sešlost, pro přítom- 
né bylo připraveno bohaté občerstvení a o dobrou 

zábavu nebyla nouze. Všechny tyto akce jsou ur-
čeny pro širokou veřejnost a budeme rádi, když 
nás příště přijdete navštívit, podpořit a dobře se 
pobavit i vy. V květnu proběhl na skautské základ- 
ně v Nejdku rádcovský kurz pro nové vedoucí 
našeho střediska, kterého se zúčastnilo a úspěšně 
absolvovalo 8 našich vedoucích a 9 budoucích ve-
doucích ze spřáteleného skautského oddílu „Tou-
lavej“ z Karviné. Skautské vzdělání si také doplni-
li i 3 naši dospělí členové, složením čekatelských 
zkoušek v Olomouci. Za pomoc při těchto akcích 
bychom rádi poděkovali všem našim kamarádům 
a sympatizantům, kterým osud brodeckého skau-
tu není lhostejný.

Pavlína Procházková
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Náklady na likvidaci plastů na 1 tunu v městyse Brodek u Přerova v letech 2007 až duben 2011
pytlový sběr a květen 2011 kontejnerový sběr

Rok množství v tunách celkové náklady v Kč náklady na 1 tunu v Kč
2007 20,08 151 963,00 7 567,90
2008 26,22 173 204,00 6 605,80
2009 28 178 500,00 6 375,00
2010 24,32 152 130,00 6 255,34

01 až 04/2011 8,52 53 680,00 6 300,50
05/2011 2,22 8 217,00 3 701,40

Úřad městyse sleduje jak jsou jednotlivá stanoviště 
odpadů naplňována a vyhodnotil nejvíce expo-
nované místo na ul. Havlíčkova, aniž by muselo 
něco prasknout. Dojde k rozšíření o jedno sta-
noviště v průběhu měsíce července. Kontejnery 
městys dostává od společnosti EKO-KOM bez-
platně. Další náklady se ušetří na provoz traktoru 
a pracovníci údržby se mohou více věnovat údrž-
bě veřejné zeleně, které každým rokem přibývá 

a to zejména výsadbou biokoridorů podél pol-
ních cest, které jsou využívány k volnočasovým 
aktivitám občanů.
V roce 2010 náklady na odpadové hospodářství 
činily 1 341 735,00 Kč a příjmy za odpady (občané, 
podnikatelé, bonus od EKO-KOMU) byly ve výši 
1 332 720,00 Kč. 

František Kovář, místostarosta
zdroj informací: evidence odpadů a rozpočety městyse
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Zpravodaj vydává Městys Brodek u Přerova ve spolupráci se sportovně – kulturní komisí. 
Masarykovo nám. 13, 751 03  Brodek u Přerova   IČO: 00301078

Zpravodaj 2/2011  vychází  24. červen 2011
evidenční číslo  MK ČR E 17636

               - Příspěvky neprochází odbornou jazykovou úpravou.
               - Své náměty a příspěvky do dalších Zpravodajů můžete podat buď:

a) elektronicky na e-mail: obec@brodekuprerova.cz  b) na disketě 3,5“ nebo CD nosiči na sekretariát Obecního úřadu
Termín uzávěrek pro rok 2011:       8. 4. 2011    3. 6. 2011    9. 9. 2011     2. 12. 2011

Zpravodaj vyjde vždy 14 dní po uzávěrce.

ÚŘAD MĚSTYSE BRODEK U PŘEROVA INFORMUJE:
Od 1. května 2011 došlo v odpadovém hospodář-
ství městyse Brodek u Přerova ke změně svozu 
plastů a od 1. července 2011 rozšiřujeme stano-
viště kontejnerů o likvidaci bioodpadů pomo-
cí kontejnerů, které budou sváženy 2x za týden.
Nyní po měsíci provozu kontejnerů na plasty 
můžeme hodnotit starý a nový systém. Naše obec 

byla poslední, která přešla na ucelený systém 
odkládání odpadů pomocí kontejnerů na: sklo, 
papír, tetrapak a plasty. Změnou svozu plastů 
z pytlového systému na odkládání do kontejnerů, 
dojde k úsporám na nákladech a to lze zodpo- 
vědně konstatovat již po měsíčním provozu.


