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Zajímavosti z historie
1.května 2016 uplynulo 40 let od sloučení obcí Brodek u Přerova, Císařov a
Luková. Správu těchto tří obcí řídil integrovaný místní národní výbor, ve kterém
byli zastoupeni i voleni občané z přidružených obcí. V Císařově a Lukové byly
ustaveny občanské výbory. V roce 1990 se obec Císařov opět osamostatnila a
správu obce převzalo nově zvolené zastupitelstvo v čele se starostou
Vlastimilem Božkem.
Přínosem integrace pro naši obec bylo vybudování vodovodu, jehož výstavba
započala v roce 1981.
V 70tých letech minulého století došlo v Brodku u Přerova ve skladech JZD
k rozlití postřikových látek, které pronikly do půdy a došlo ke znečištění
podzemních vod. Bylo nutno najít nový zdroj pitné vody.
MNV Brodek u Přerova připravil projekt na zjištění zdroje pitné vody a
projekt stavby vodovodu. Pomocí průzkumných vrtů byl zdroj pitné vody
nalezen mezi Brodkem a Císařovem, dalším vrtem byl nalezen zdroj přírodní
kyselky mezi Brodkem a Lukovou.
Započala výstavba vodovodu. Zastupitelé z Císařova a Lukové prosadili
vybudování vodovodu také do svých obcí. Stavba byla dokončena v roce 1988.
Dvoudílné potrubí bylo vedeno směrem na Přerov. Jedním potrubím byla
čerpaná voda z Brodku u Přerova vedena na vodojem do Čekyně, kde se mísila
s vodou z úpravny Lýsky (po jejím uzavření s vodou z úpravny Troubky).
Z vodojemu Čekyně se voda rozváděla ke spotřebitelům, tedy i do Brodku, do
Citova, který se k vybudování vodovodu připojil v průběhu výstavby, do
Císařova a z Císařova od č.p. 55 zpět na vodárnu do Brodku. Takto vodovod
tvořil „okruh“.
V současné době se již voda v Brodku u Přerova nečerpá. Do našeho
vodovodního řádu je přiváděna voda z vodojemu z Čekyně, kde se voda mísí
s upravenou vodou z Troubek a z Ostravského oblastního vodovodu.
Text připravil Vlastimil Božek

Upravila Marie Švédová

Za Císařov krásnější
Vážení občané, chtěli bychom vás poprosit o spolupráci při údržbě krásného
a čistého životního prostředí v naší obci.
Děkujeme všem, kteří již nyní udržují před svými domy posečené trávníky a
záhony růží bez plevele a prosíme i ostatní ochotné občany, zda by mohli
pravidelně sekat trávníky alespoň kolem růží, protože vysoká tráva prorůstá do
záhonů.
Byli bychom rádi, kdybyste mohli také podle potřeby vytrhat ze záhonů
plevel. O stříhání, hnojení a o údržbu záhonů, na které nebudete stačit, se
postará obec.
Kdo bude potřebovat vysadit před domem nové ovocné stromky do stávající
řady, může se opět na podzim přihlásit a až bude vhodný čas na výsadbu, obec
stromky nakoupí.
Všem ochotným spoluobčanům děkujeme a věříme, že se nám podaří s vaší
pomocí udržovat Císařov stále krásný pro nás i pro všechny, kdo naší obcí
projíždějí!

Vaši zastupitelé

Informace
Začátkem měsíce srpna provede VAK Přerov odpočet odebrané vody a tyto
podklady předá obci Císařov, která vystaví občanům faktury za odvedené
odpadní vody do kanalizace (tzv. stočné), faktury budou vystaveny za období
leden až srpen 2016, další fakturace proběhne opět při dalším odečtu vody, tj.
v měsíci únoru 2017.

