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Vážení spoluobčané,

v krátkosti vás seznámím s dokončenými investi-

cemi v roce 2011 a připravovanou investicí v roce 

2012. 

Dokončené investice

Na rok 2011 byly zastupitelstvem stanoveny 

úkoly pokračovat v akcích na něž byly získány

dotace: Kanalizaci a ČOV, zateplení MŠ Brodek

a biokoridor BK 18/34 na kopci Stráž. Dále

z rozpočtu městyse měla být realizována výměna

oken na 1.st. ZŠ Brodek, výměna oken v Masary-

kově knihovně a nový územní plán našeho

městyse. Jak jsme se těmito úkoly vyrovnali? 

O průběhu akce Kanalizace a ČOV jste byli v roce

2011 pravidelně informování. Zajišťovali jsme 

projektovou dokumentaci, vykupovali jsme

pozemky, probíhala výběrová řízení na TDI,

dodavatele stavby, výběr banky poskytující úvěr. 

Novou informací je, že náš zastupitel Ing. Radek 

Zbožínek se opět zviditelnil, tentokrát dopisem 

na SFŽP. Následky tohoto jednání si mnozí z vás

nedovedou ani představit. V době, kdy je na

SFŽP převis neuspokojených žádostí ve výši

5,0 miliard Kč na kanalizace a byly již rozdány 

veškeré alokované prostředky, je jeho jednání

destruktivní a může vést k neposkytnutí dotace. 

Zateplení fasády MŠ Brodek u Přerova bylo do-

končeno dne 11.11. 2011. Všechny náležitosti 

máme splněny, ale na uvolnění finančních pro-

středků ze SFŽP ve výši 2,5 mil. Kč dosud če-

káme. Druhou dokončenou akcí je vysázení

rozsáhlého biokoridoru BK 13/34 na kopci

Stráž, která byla ukončena i finančně. 

Z rozpočtu městyse byly financovány dvě investi-

ce. První investicí byla výměna oken na 1. stupni

ZŠ. Výběrová komise, vedená předsedou Ing. 

Radkem Zbožínkem, vybrala na tuto zakázku 

firmu, s kterou jsme uzavřeli smlouvu, zaplatili

zálohu, ale společnost svůj závazek neslnila.

V současné době probíhá soudní spor o vymáhání

zaplacené zálohy ve výši 371 000 Kč. Výměnu 

oken na ZŠ se nám podařilo realizovat až s jinou 

firmou, kterou vybrala Rada.

Druhou investicí v roce 2011 byla výměna oken

v Masarykově knihovně Brodek u Přerova.

Výměna proběhla v polovině prosince 2011

a během týdne byla vyměněna stará dřevěná okna 
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Slavnostní zahájení „Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova a m. č. Luková“ dne 16.3.2012

foto: J. Teimer

za plastová. Z dalších záměrů byla vypracována 

projektová dokumentace budoucí akce: Cyklis-

tická stezka Luková – Rokytnice. Proběhla další 

postupná obnova veřejného osvětlení. Jediné co 

nebylo splněno je zahájení prací na novém územ-

ním plánu.

Kanalizace a ČOV

Jedinou naší investicí na rok 2012 je akce „Ka-

nalizace a ČOV Brodek u Přerova a místní část 

Luková“. Jako dodavatel stavby byla vybrána

firma OHL ŽS, a.s. Brno, Divize 5 Olomouc. Na

základě projednání a schválení v zastupitelstvu 

byla smlouva o dílo již podepsána. Smlouva

respektuje termíny, ke kterým jsme se při

jednáních se SFŽP museli zavázat. Termíny bu-

doucí realizace – zahájení 15.3.2012, termín

dokončení 30.6.2013 a ukončení komplexního 

vyzkoušení do 30.9.2014. 

Začátkem roku 2012 jsme požádali Krajský úřad 

Olomouckého kraje o poskytnutí dotace ve výši 

5,0 mil. Kč. Rozhodnutí se dozvíme v dubnu.

V termínu do 31. ledna 2012 jsme předali na SFŽP 

všechny potřebné dokumenty k podpisu Smlou-

vy o financování (RoPD). Po dobu 2 až 3 měsíců 

budou předané podklady kontrolovány. Mana-

žeři několikanásobně prověřují každý detail

dokladů a činností. Rozdělují náklady na uzna-

telné a neuznatelné. Děláme potřebné kroky, aby 

veškeré náležitosti byly připraveny včas k podpi-

su smlouvy s Fondem. Na druhé straně musíme 

plnit dohodnuté termíny. Dne 15.3.2012 byla za-

hájena stavba a na 2 lokalitách byly umístěny Bill-

bordy, nezbytné pro zajištění publicity projektu.

Slavnostní zahájení proběhlo v Brodku u Přerova

dne 16.3.2012 ve 12.00 hodin na náměstí 28. října.

Zahájení se zúčastnil senátor a hejtman Olo-

mouckého kraje Ing. Martin Tesařík, senátor

a primátor města Přerova Ing. Jiří Lajtoch, za OHL

ŽS byl přítomen Ing. Jiří Pelinka, ředitel Divize 

5 Olomouc, za VRV Ing. Pavel Žampach, ředitel

Divize Brno, další pozvaní hosté, tisk a také ob-

čané. Společným poklepem na základní kámen 

byla akce slavnostně zahájena. Podrobnější infor-

mace o výstavbě kanalizace můžete získat dne 

26.3.2012 v 17.00 hodin na setkání v kině, na

které vás srdečně zvu.

Ing. Jan Beneš, starosta městyse
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Vážení občané, 

chci krátce reagovat na článek iniciovaný Ing. 

Radkem Zbožínkem, uveřejněný dne 20.3.2012 

v MF Dnes. Pan Zbožínek prosazuje oddílnou 

splaškovou kanalizaci s využitím stávající ka-

nalizace k odvodu dešťových vod. Ne všechny

informace pana Zbožínka uvedené v článku

jsou věrohodné. Jde pouze o cílené informace, 

sestavené do rádoby důvěryhodné zprávy, mají-

cí nejen populistický charakter, ale hraničící

i s objektivností. 

Na koho by v současné době nezapůsobilo: „ 

….. Ale ne tu za 140 milionů“. Cena za realiza-

ci navrhované stavby jednotné kanalizace je

odpovídající. 

VŠEOBECNÁ INFORMACE O VÝSTAVBĚ
„KANALIZACE A ČOV BRODEK U PŘEROVA A MÍSTNÍ ČÁST LUKOVÁ“

 - Dodavatel stavební části: OHL-ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Divize Olomouc

 - Technický dozor investora: VRV, a.s., divize 05 Brno, Podsedky 3, Brno

 - Autorský dozor: Voding Hranice, spol. s r.o., Zborovská 583, Hranice

 

Vlastní realizace výstavby kanalizace a ČOV bude probíhat na základě realizačních termínů:

 - Termín zahájení výstavby stavební firmou 15.3.2012

 - Termín předpokládaného dokončení a kolaudace 30.6.2013

 - Zkušební provoz vybudované kanalizace a ČOV 30.6.2014

 - Závěrečné vyhodnocení stavby 30.9.2014

Na nově budovaných stokách budou budovány odbočky k jednotlivým nemovitostem. 

Nutné podmínky pro napojení jednotlivých nemovitostí:

 - Zrušení zadržování odpadních vod v septicích a žumpách – nezbytnost vybudování obtoků 

  těchto zařízení

 - Zřízení kontrolní šachtičky na přípojce odpadních vod

 - Uzavření smlouvy o likvidaci odpadních vod

 - Písemný souhlas městyse s připojením

Připojení bude provedeno na základě písemného rozhodnutí pracovníka ÚM Brodek u Přerova a kon-

trole doložení výše zmíněného.

Vážení občané,

cílem tohoto článku je poskytnutí základních in-

formací o výstavbě kanalizace a ČOV v Brodku

a místní části Luková. Pro Vaši informaci uvádím,

že městys Brodek u Přerova ve stanoveném termí-

nu do 31.1.2012 předal Státnímu fondu životní-

ho prostředí (dále jen SFŽP) veškeré podklady

potřebné k uzavření smlouvy o financování výše 

uvedené investiční akce.

Doposud byla vydána všechna stavební povolení, 

vykoupeny nezbytné pozemky, byla  vypracována 

dokumentace pro stavební povolení a zadávací do-

kumentace. Na základě veřejné soutěže jsou pode-

psány smlouvy na zajištění následujících činností:

Informace pro občany

1. Dne 26.3.2012 v 17.00 hodin se v sále kina 

 uskuteční setkání občanů se zástupci zhoto-

 vitele stavby, projektanti a technický dozor 

 investora. Na toto jednání zveme všechny 

 občany městyse. Zde získáte základní infor-

 mace o průběhu výstavby kanalizace a ČOV.

2. Zhotovitel stavby zpracuje do zahájení stavby

 kanalizačních stok pasportizaci jednotlivých 

 nemovitostí a harmonogram prací, který stanoví

 termíny výstavby v jednotlivých lokalitách.

3. S ohledem na výstavbu kanalizace upozorňuje-

 me občany, kteří hodlají upravovat okolí svých

 nemovitostí (např. budování oplocení, výsadba

 keřů nebo zatravnění) aby zvážili, zda reali-

 zovaná úprava nebude dotčena výkopovými

 pracemi při budování kanalizační přípojky.

V Brodku u Přerova dne 2.3.2012

Ing. Jan Beneš, starosta městyse

PŘEHLED O POHYBU OBYVATEL OBCE BRODEK U PŘEROVA

A ČÁSTI LUKOVÁ ZA R. 2011

Narození Brodek u Přerova Luková Celkově za obce

ženy 4 0 4

muži 9 2 11

celkem 13 2 15

Úmrtí Brodek u Přerova Luková Celkově za obce

ženy 12 0 12

muži 7 1 8

celkem 19 1 20

Sňatky Brodek u Přerova Luková Celkově za obce

 9 0 9

Přihlášené osoby Brodek u Přerova Luková Celkově za obce

ženy 13 2 15

muži 9 4 13

celkem 22 6 28

Odhlášené osoby Brodek u Přerova Luková Celkově za obce

ženy 21 1 22

muži 11 1 12

celkem 32 2 34

Brodek u Přerova Luková Celkově 

31.12.2010 – 1830 obyvatel 31.12.2010 – 211 obyvatel 31.12.2010 – 2041 obyvatel

31.12.2011 – 1814 obyvatel 31.12.2011 – 216 obyvatel 31.12.2011 – 2030 obyvatel

Vyroubal Erik

Poučenský Tobias 

Chytilová Eliška

Samson Martin

Polák Tobiáš

CELKOVÝ STAV OBYVATEL K 31.12.2011: 2030

NARODILI SE V R. 2011
Svoboda Dan

Podaná Petra

Rosenberg Jaroslav

Kužel Vojtěch

Školutová Adéla

Jančík Radek

Pajer Tobias

Opltová Ema

Zavadil Antonín

Němeček Michal

Zapletalová Zdenka

Přivřelová Františka

Novotná Ludmila

Janků Ludmila

Němec Rostislav

Boháč Stanislav

Zahradníková Hana

 

Uhlíř Miroslav

Hlavinková Jarmila

Ogurek Ján

Sedláček Karel

Habáňová Helena

Svozil Jaroslav

Sedláčková Jiřina

Derková Marie

Drápal Stanislav

Loníčková Alena

Schwarzbergerová

Drahomíra

Navrátilová Marie

Vondráček Jaroslav

OPUSTILI NÁS V R. 2011
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DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM

Dne 21. 4. 2012 se opět uskuteční v areálu 

TJ Sokolovny a FK Brodek u Přerova Den 

s Integrovaným záchranným systémem. Účast 

přislíbili tyto složky IZS: Městská policie Praha, 

Městská policie Lázně Bohdaneč, Městská po-

licie Přerov, Policie ČR Přerov, Obecní policie

Brodek u Přerova, Obecní policie Velký Týnec, 

23. základna vrtulníkového letectva Edvarda Be-

neše z Bochoře, 73. tankový prapor z Přáslavic,

HZS Přerov, HZS Brodek u Přerova, Zdravot-

nická záchranná služba Olomouckého kraje.  

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra schválil 

na tuto akci statickou ukázku vrtulníku Mi-24, 

včetně výstroje a vybavení posádky. Dále budou 

70 let

Žušková Marie

85 let

Sehnalová Vlasta

Vojtášková Milada

JUBILANTI V MĚSÍCÍCH PROSINEC 2011
LEDEN – BŘEZEN 2012

předvedeny ukázky sebeobrany VÚ Přáslavice

a Policie ČR Přerov, výcvik psů a ukázky HZS 

Přerov ve spolupráci se Zdravotnickou záchran-

nou službou Olomouckého kraje.

Po celý den akce bude pro návštěvníky přichys-

tán bohatý program jako např. laserová střelnice

PČR Přerov, střelba z paintbolové zbraně, sve-

zení v bojovém vozidle OT, možnost vyhlídko-

vých letů v ultralehkém vrtulníku, jízda na in line

bruslích, malování na obličej dětí, nafukovací 

skákací hrad aj. Každé dítě dostane při vstupu

na tuto akci malý dárek. 

Vstup a veškeré atrakce jsou zdarma. Bohaté

občerstvení bude zajištěno.

ČINNOST STRÁŽNÍKA OBECNÍ POLICIE V ROCE 2011

V roce 2011 bylo strážníkem obecní policie 

Brodek u Přerova řešeno celkem 48 pře-

stupků v blokovém řízení v celkové výši 8800 

Kč. Jednalo se hlavně o přestupky v dopravě jako 

například špatné parkování, zákazy vjezdu, stání

vozidel v zóně zákazu stání, ale i neosvětlení

cyklistů jedoucích za tmy. 

Dále byly projednávány přestupky za porušení

veřejného pořádku, zejména rušení nočního 

klidu, záboru veřejného prostranství, přestupky 

proti majetku.

Ke správnímu orgánu bylo oznámeno celkem 20 

porušení zákona, jednalo se zejména o oznámení 

špatných sousedských vztahů, přestupky v dopra-

vě a porušení veřejného pořádku.

Bylo sepsáno 58 úředních záznamů např. žádostí 

o provedení lustrace vozidla, žádostí o podklady 

k řešení přestupku, nebo jako součást k oznámení 

přestupku ke správnímu řízení.

V roce 2011 byly strážníkem zadrženy 3 osoby 

podezřelé ze spáchání trestného činu, dva řidiči 

pod vlivem alkoholu, tito byly předáni policii ČR 

k dalšímu šetření. 

S využitím místní znalosti byl strážník několikrát 

požádán policií ČR o spolupráci při pátrání po 

věcech, osobách nebo při zajišťování kulturních 

a společenských akcí. S policií ČR bylo provede-

no celkem 20 společných kontrol např. restaurací, 

měření rychlosti vozidel, akce zaměřené na pří-

tomnost alkoholu u řidičů, Technický stav vozi-

del atd. 

V nočních hodinách byla činnost zaměřena

na opuštěné budovy v Brodku u Přerova, kde

se zdržují závadové osoby. U těchto osob se

pomocí lustrace zjišťovalo, zda nejsou v celo-

státním pátrání.

Dále byla věnována pozornost dopravnímu

značení, kde značka byla zastaralá, došlo k její

výměně.

S uvažovaným vybudováním nových parkova-

cích míst dával strážník podněty k jejich vhod-

nému umístění. Déle spolupracoval při výběru 

vhodného ukazatele rychlosti a s jeho následným 

umístěním u školy v ulici Majetínská.

Spolu s matrikářkou úřadu městyse zajišťuje pří-

pravu již 3 ročníku IZS konanou v měsíci dubnu.

Jaroslav Čech, strážník OP

ŠKOLA INFORMUJE  SLOVEM I OBRAZEM

NÁVŠTĚVA SLUŇÁKOVA - 19.1.2012

Dne 19. 1. 2012 navštívila VIII. třída nízkoener-

getický dům Sluňákov. Tento dům využívá snad 

všechny způsoby úspory energie. Je otočený na 

jih, na severní straně má kamenný val, ve kterém 

je zabudovaný systém výměníků. Pro ohřívání 

vzduchu využívá systém rekuperace. Žáci VIII. 

třídy zde strávili 3 hodiny. Program se jmenoval 

Šetrná energie. Náš průvodce, pan Popelka, měl 

připravené různé plakáty s elektrárnami a jiné

zajímavé aktivity.

ZÁPIS DO I. TŘÍDY

Dne 2.2.2012 se na naší škole uskutečnil zápis do 

I. třídy - V pohádce. Do 1. ročníku bylo zapsáno 

25 dětí.

LOUTKOVÉ DIVADLO - 5. a 28.2.2012

Dne 28. února 2012 navštívili žáci 4. třídy opět 

své malé kamarády v mateřské školce. Při jejich 

první návštěvě jim zahráli jako skuteční herci

pohádky. Pořad se jmenoval „ Před usnutím“.

O Vánocích je navštívili s vánočním koledami: „ 

Nesu, nesu koledu“. Čtvrťáci se dlouho připravo-

vali, než malé předškoláky znovu navštívili. Chtěli

dětem zahrát loutkové divadlo a jeho příprava 

byla velice náročná. Děti nejdříve vybraly pohád-

ku, vytvořily divadlo, loutky, namalovaly kulisy, 

napsaly scénář a naučily se vodit postavy. Potom 

žáci, rozděleni do 4 skupin, zahráli pomocí loutek 

tyto pohádky: O Červené Karkulce, O Budulín-

kovi, O Koblížkovi, O perníkové chaloupce. Žáci 

pohádky pěkně zahráli, dětem položili několik 

otázek a rozdali k daným pohádkám obrázky

k vymalování. Ale dnes to nebyla premiéra! 

Loutkové divadlo zhlédli jako první naši žáci

9. a 7. ročníku a vystoupení čtvrťáků sklidilo

veliký úspěch.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dne 9.2.2012 proběhlo na II.stupni ZŠ Brodek u 

Přerova školní kolo recitační soutěže. Porota ve 

složení Mgr.Jaroslava Černá, Mgr.Lucie Kudová, 

Mgr.Eva Králová udělila 1. - 3. místo těmto žá-
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kům : 3.kategorie : 1.místo – Kateřina Kapitáno-

vá, 2.místo – Michal Horáček, 3.místo – Natálie 

Furmanová, 4.kategorie : 1.místo – Natálie Zao-

ralová, 2.místo – Barbora Fullová, 3.místo – Ga-

briela Švárová, Lukáš Miler. Všem umístěným 

gratulujeme. Vítězové se účastnili okresního kola 

soutěže v Přerově.

VÝSTAVA POZNÁVEJ SE

Ve středu 23. 2. 2012 navštívili žáci 8. třídy putov-

ní interaktivní výstavu POZNÁVEJ SE. Expozice 

Vlastivědného muzea v Olomouci obsahovala na 

60 exponátů, které jsou sestrojeny tak, aby se ná-

vštěvníci mohli hravou a zábavnou formou do-

zvědět spoustu zajímavých informací o fungová-

ní lidského těla, o lidských smyslech nebo i to, jak 

někdy vlastní smysly klamou. Každý hrací stůl, 

interaktivní panel či závěsná tabule přibližuje jiný 

poznatek hlavně z oblasti biologie, ale i fyziky - 

nicméně každý exponát v sobě skrývá prvek po-

bavení, hry a objevitelského vzrušení.

HEDVÁBNÉ ODPOLEDNE - 23.2.2012

Již poněkolikáté se v únoru vydali žáci II.B s rodi-

či do školy za účelem kreativní tvorby. Tentokrát 

si účastníci vybrali nejprve materiál - hedvábný 

šátek, šál, kravatu nebo polštářek, které jsme hro-

madně objednali. Protože účast byla velká, mohli

jsme si dovolit nakoupit vetší množství barev 

a hedvábné produkty jednoduchou batikovací 

technikou obarvit. S hedvábím se dá pracovat 

mnoha způsoby, ale některé techniky potřebují 

náročnější přípravu. My jsme si zvolili opravdu 

tu nejjednodušší, ale zároveň efektní a rychlou. 

Bylo to příjemně strávené odpoledne a děti měly 

ze svých výsledků radost.

MÁME NOVÉ UČEBNY

Na 1. i 2. stupni naší základní školy máme nově 

vybavené interaktivní učebny. I chodba na budo-

vě 2. stupně ZŠ dostala nový kabát

MASOPUST V BRODKU

J
e až neuvěřitelné, ale letos jsme vodili med-

věda a pochovávali basu po jednadvacáté

(někteří jazykové tvrdí, že po dvaadvacáté). 

Tento rok nám trochu zamotal termín jarních 

prázdnin, starost přidala i obecně ne příliš po-

zitivní nálada. Ale sranda musí být, i kdyby na 

chleba nebylo. A tak houf pestrých maškar vy-

razil opět do ulic. Jako vždy se bylo na co dívat 

– je až neuvěřitelné, kolik se objevilo nových 

vtipných nápadů. V masopustním odpoledni je 

prostě všechno jiné; uvolněnější, družné, veselé, 

někdy i trochu bláznivé. Všichni máme nějaké 

starosti, spoustu práce, ale právě proto je úžasné 

vše na chvíli hodit za hlavu a upřímně se zasmát

a zaskotačit. Snad se podařilo pobavit všechny, 

kteří vyšli ven a třebas i pohostili maškary a hu-

debníky. Opět na tradičních místech připravili 

věrní příznivci opravdové dobroty všech chutí

a vůní, za což jim patří upřímné poděkování.

 Je pravda, že vodění medvěda se rozšířilo ve 

všech okolních vesnicích a tím i trochu pozbývá

na atraktivnosti, snad proto bohužel bylo zase 

méně obdivovatelů. Pokud tato tradice zanikne, 

nic se samozřejmě nestane, ale bude tu o trošku 

smutněji.

Zato večerní taneční zábava je stále v kurzu.

Bohaté občerstvení i letos zajistili členové Sokol 

Brodek. Velkým oříškem bylo vymýšlení pocho-

vávání basy po „jednadvacáté jinak“. Při sesta-

vování originálního programu jsme se pořádně

zapotili, ale podle ohlasu na sále, vše dopadlo nad 

naše očekávání dobře. Podíl na tom má i velký 

počet ochotných učinkujících –v jedné chvíli 44 

osob, což je historické maximum. 

V závěru tedy můžeme konstatovat, že masopust 

jsme úspěšně ukončili a po všech součtech

a odečtech i získané finanční prostředky budou 

dostačující na uspořádání dětského dne.

DĚKUJEME VŠEM, KDO JAKOUKOLIV 
FORMOU PŘISPĚLI.

Za Medvědářskou společnost: Brázdová Lenka, 

Ludmila Dohnalová, Kateřina Odstrčilová

DIVADELNÍ SOUBOR J. K. TYL

Poohlédnutí za uplynulým obdobím.

V podzimních měsících jsme měli náročný pro-

gram. Kromě nastudování nové divadelní hry 

nás čekaly oprašovací zkoušky a dopilování hry 

Král zvířat, se kterou jsme se zúčastnili celostát-

ní přehlídky inscenací pro děti Popelka Rakov-

ník, a nepostupové soutěžní přehlídky O Václa-

va ve Václavově u Zábřehu. Na kritiku ze strany 

odborné poroty jsme už zvyklí a slyšeli jsme už 

spoustu různých připomínek, ale v Rakovníku 

nás pobavila porota srovnáváním naši hry s muzi-

kálem na Brodway, ale protože jsme jen Brodwek, 

vyhrát nás nenechali. O to více nás těší úspěch 

u dětí a dětské poroty, která ale bohužel nemá 

vliv na celkové hodnocení a žádná papírová oce-

nění neuděluje. I přes to jsme získali dvě čestná 

uznání- Mirka Šmídová za kostýmy hyen a Karel

Kratochvil za herecký výkon v roli Timona.

Na přehlídce ve Václavově u Zábřehu jsme dostali 

čestné uznání za dramaturgický výběr předlohy 

inscenace Král zvířat a v divácké soutěži jsme se 

umístili na třetím místě z jedenácti soutěžících.

Premiéra hry Vše o ženách

Režisérka Liběna Hasová tentokrát sáhla po hře 

ve které vystupují tři herečky: Květa Dienerová, 

Hana Švárová a Kateřina Herzingerová, které 

odvyprávěly pět příběhů, které se vzájemně pro-

línají. Během představení se 15x převlékají, aby 

se staly tu dětinskými důchodkyněmi, tu rozkoš-

nými děvčátky. Ustarané matky toužící po úspěš-

né kariéře a osamělé učitelky hledající upřímné 

přátelství se střídají na jevišti se sestrami, které 

před lety rozdělil jeden muž. A podle mého ná-

zoru se se všemi nástrahami výborně poradily

a připravily nám krásný předvánoční večer.

S touto hrou budou jako tradičně vystupovat

v okolních obcích a na soutěžní přehlídce.

Ples

Po loňské námi nezaviněné odmlce se konal

v místní sokolovně Tradiční divadelní ples, s pod-

názvem Tentokrát v džungli. V programu byly po-

užity výstupy a písničky z úspěšné hry Král zvířat 

v punck-rockové úpravě Martina Šmídy.
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Pochovávání basy – Alexandrovci v Brodku u Přerova

Dětský karneval v junácké klubovně 

Dramatický kroužek 

Letos premiérově se vám předvedl náš divadelní 

dorost, který si pod vedením Jitky Navrátilové 

připravil “Pohádkové odpoledne s Budulínkem”. 

Členové DRAKa se předvedli v rolích recitáto-

rů, vypravěčů a herců. Diváci poznali známou 

pohádkovou postavu v moderní básni, klasické i 

moderní pohádce. Pro dětské diváky byla připra-

vena vědomostní a výtvarná soutěž. Správné od-

povědi a nejlepší výtvory byly odměněny.

František Procházka

Z ČINNOSTI DRAMATICKÉHO KROUŽKU

Dramatický kroužek pracuje při DS J. K. Tyl sice 

prvním rokem, ale nejedná se o žádnou brodec-

kou novinku. Již v 80. letech zde fungoval ve spo-

lupráci se ZŠ Brodek u Přerova pod vedením pana 

Vlastimila Krejčiříka. V roce 1999 jsem „drama-

ťák“ při ZŠ Brodek u Přerova obnovila spolu se 

svou kolegyní Evou Čuříkovou (dnes Královou) 

a trval s menšími přestávkami (způsobenými ma-

teřskou dovolenou) do června 2011. Tehdy jsem 

podala výpověď, neboť jsem nesouhlasila s někte-

rými poměry, jež panují na zdejší škole, a odmít-

la jsem vydávat pravdu za lež a naopak. Členové 

kroužku však chtěli ve své činnosti pokračovat,

a tak vznikla spolupráce s DS J. K. Tyl. Každá změ-

na je těžká, a tak i nám chvíli trvalo, než jsme se 

z ní vzpamatovali. Výhodou však bylo, že se členy 

mohly stát i děti, které zde sice žijí, ale nejsou žáky 

zdejší školy.

Členové dramatického kroužku se Vám předvedli 

5. února 2012 v roli recitátorů, vypravěčů i herců. 

Hlavní části programu byla dramatizace pohádky 

O Budulínkovi, moderně zpracována soudobou 

scénaristkou Terezou Kratochvílovou, pod ná-

zvem Jak se nemohli dopočítat. Poznali jsme Bu-

dulínka i babičku s dědečkem trošku jinak - jako 

kamarády lišky i jejích lištiček. Součástí předsta-

vení byla i výtvarná a vědomostní soutěž. Výher-

ci jsou zveřejněni na našich webových stránkách 

– www.brodeckedivadlo.cz. Naše poděkování 

patří paní Marii Vystrčilové, která nám ochotně

a bezplatně ušila kostýmy lišek. 

S touto pohádkou jsme se také zúčastnili okresní-

ho kola soutěže Dětská scéna 2012 v Přerově, kde 

jsme se umístili na neoficiálním 2. místě (pořadí 

se veřejně neurčuje, na požádání sdělí porota svůj 

názor). Do krajského kola postupuje automaticky 

vždy jen vítěz. Ostatní, které porota doporučí, se 

mohou přihlásit s ukázkou své hry na DVD. Po-

kud nám bude štěstí přát a porotě se bude naše 

představení líbit, budeme reprezentovat naši obec 

na krajské úrovni 14. - 15. 4. 2012 v Olomouci.

Už nyní se však pomalu připravujeme na další 

představení, někteří členové nás sice opouštějí, 

neboť odcházejí z Brodku či dostali zákaz od ro-

dičů za špatné známky, noví však přicházejí. Pev-

ně věřím, že se „dramaťáku“ bude dařit aspoň tak 

jako doposud. Pokud jsou mezi vámi nadaní herci 

či herečky ve věku 10 - 16 let, přijďte za námi na 

naši zkoušku každé pondělí 16.00 - 17.30 hod. do 

místního kina, rádi vás přivítáme.

Jitka Navrátilová

vedoucí dramatického kroužku

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY

Ve středu 14.3.2012 se v Městském domě v Pře-

rově uskutečnil slavnostní galavečer s vyhláše-

ním vítězů ankety „Nejúspěšnější sportovec roku 

2011 města Přerova“. Pro cenu „Sportovní hvěz-

da čtenářů Přerovského a Hranického deníku“ 

si na pódium přišla párová čtyřka starších žaček 

Veslařského klubu Přerov ve složení Anežka Pro-

cházková, Sabina Patermannová, Magda Juziková 

a Petra Gerhátová. Děvčata zvítězila ve dvou nej-

prestižnějších závodech uplynulé sezony, kterými 

byly Primátorky a mistrovství republiky. Děvčata se prošla na pódium ještě jednou a to pro ocenění za 

třetí místo v kategorii kolektiv mládeže.    
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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 1/2012  vychází  23. března 2012
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 CD nosiči na sekretariát Úřadu městyse
Termín uzávěrek pro rok 2012: 1.6. 2012   1.9. 2012  24. 11. 2012

Zpravodaj vyjde vždy 14 dní po uzávěrce.

POZVÁNKA NA TÁBOROVOU ZÁKLADNU DO NEJDKU


