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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané a 

milí čtenáři,
každoročně je začátek roku 

spojen s přípravou a podáním 
žádostí o dotace schválených 
zastupitelstvem. Představím 
Vám úspěšné žádosti roku 2016: 

Ministerstvo pro místní  
rozvoj: 

-Nový územní plán městyse 
- veřejné projednání návrhu je 
plánováno na září - dotační pří-
slib 290 400,- Kč

Parkovací stání za vlakovým 
nádražím směrem ke kinu - do-
končení plánujeme na listopad 
-  dotační příslib 595 459,-  Kč

Modernizace hřiště u ZŠ I. 
stupeň - práce jsou plánovány 
na letní

    prázdniny - dotační příslib 
400 400,- Kč  

   Programy Olomouckého 
kraje:

- Odkanalizování ul. 
Přemyslovy - práce bude zahá-
jena v polovině června - dotační 
příslib 1 150 000,- Kč

Ministerstvo zemědělství:
- Odpočinková zóna u 

Kapličky v Lukové - termín pro 
dokončení je 30. 9. 2016 - maxi-
mální podpora 126 072,- Kč 

Kromě investičních akcí věnu-
jeme pozornost i rozvoji kulturní-
ho a sportovního života v městysi. 
Městys Brodek u Přerova byl hos-
titelem obcí sdružených v mikro-
regionu Království dne 2. 4. 2016 
v našem kině, kde zpívali, tančili 
a hráli zástupci jednotlivých obcí. 
Poděkování patří paní ředitelce 
Masarykovy knihovny Mgr. Věře 

Hrabalové a paní místostarostce 
Miroslavě Omelkové za zdárný 
průběh akce.

Den s IZS, který se uskutečnil 
30. 4. 2016, byl po delším čase 
provázen příjemným počasím. 
Poděkování patří paní Caláb-
kové, SDH Brodek, Sokolům a 
v neposlední řadě děvčatům z 
kuchyně MŠ Brodek u Přerova.

Vycházka s dětmi 2. 6. 2016 
unikla jen o jeden den prudké-
mu lijáku, který zatopil místní 
podjezd. Věřím, že se dětem lí-
bila a rodičům také. Poděkování 
patří členům střeleckého oddílu, 
rybářům, myslivcům a všem, 
kteří se podíleli na organizaci.

O Svatém Janu jsou v na-
šem městysi hody. V pátek 24. 
6. bude v našem kině promítán 

film Lída Baarová, na sobo-
tu 25. 6. je připraven tradiční 
program v areálu sokolovny a 
fotbalového hřiště s občerstve-
ním a na závěr, tj. v neděli 26. 
6., bude v našem kostele Naro-
zení sv. Jana Křtitele koncert. 
Program hodových oslav bude 
zveřejněn na plakátech.

Přijměte ještě pozvání na 
13. cyklovyjížďku pořádanou 
sdružením obcí mikroregionu 
Dolek, která bude tradičně od-
startována 10. 9. 2016 před so-
kolovnou. 

S přicházejícími letními 
prázdninami mi dovolte, abych 
Vám popřál klidné prožití dovo-
lené se svými blízkými.

Ing. Roman Zbožínek

Autor snímku: Teimer Jan

Alexandr Voĺanský
Adéla Navrátilová

Sofie Vaňková
Eva Nesvadbová

Isabel Řezníčková
Tadeáš Kosek

Veronika Drápalová
Tobiáš Bouchal

MATRIKA
Vítání občánků

Druhy obřadů:
zlaté, smaragdové, diamantové, 
kamenné a platinové svatby

Úřad městyse Brodek u Přero-
va zajišťuje v obřadní síni ko-
nání obřadů pro výše uvedené 
svatby. 
Občané, kteří by měli zájem o 
konání slavnostního obřadu na 
úřadu městyse, se mohou do-
mluvit s paní matrikářkou na 
termínu konání těchto slavnost-
ních obřadů.

Slavnostní obřady
Jubilanti:
Dle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů 
představitelé městyse Bro-
dek u Přerova již nenavště-
vují jubilanty na adresách je-
jich trvalého pobytu. Pokud 
by občané měli zájem o ná-
vštěvu představitelů městyse 
Brodek u Přerova k výročí 
jejich jubilea, je potřeba dát 
osobně či telefonicky souhlas 
na Úřadu městyse Brodek u 
Přerova.

Vítání občánků:
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů předsta-
vitelé městyse Brodek u Přerova 
žádají rodiče dětí narozených od 
1. 4. 2016, kteří mají zájem zú-
častnit se  vítání občánků v obřad-
ní síni městyse Brodek u Přerova, 
aby osobně či telefonicky nahlá-
sili své děti k vítání občánků na 
matriku Úřadu městyse Brodek u 
Přerova. Vítání občánků probíhá 
vždy v měsíci dubnu a říjnu dle 
počtu narozených dětí.

Margita Calábková
matrikářka

Upozornění pro občany
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Upozornění pro občany

Také v Brodku měli povstání
Nejméně dvaadvacet lid-

ských životů si vyžádala dru-
há světová válka z řad občanů 
městyse Brodek u Přerova, 
který od nepaměti byl místem 
s vysokou kulturní i ekono-
mickou úrovní svých obyva-
tel. Hrály se zde divadelní hry 
a pořádaly se koncerty vý-
znamných moravských soubo-
rů a divadel, např. Pěveckého 
sdružení moravských učitelů, 
olomouckého divadla, přerov-
ského Přerubu apod. Neméně 
aktivní zde byla i činnost míst-
ního Sokola. Ochotnický di-
vadelní soubor Tyl zde zdárně 
funguje doposud.

K válečným účelům byly 

zabrány v březnu 1942 tři vel-
ké zvony z místního kostela. 
V polovině tohoto roku byla 
odvlečena pětičlenná židov-
ská rodina zubního technika 
Bedřich Reichla do Terezína 
a odtud pak byla deportována 
do Baranovic; obdobný osud 
potkal i matku místního vete-
rináře Selmu Neuerovou, která 
byla z Terezína odvezena do 
Osvětimi. Do svého brodecké-
ho domova se z nich již nikdo 
nevrátil.

Z tohoto městyse se rekruto-
valo i několik aktivních proti-
fašistických účastníků odboje 
v zahraničí. František Hradil 
byl ve Velké Británii přísluš-
níkem 311. letecké perutě. 
Stavební technik Jan Přikryl 
po obraně Maginotovy linie 
ve Francii působil v pozem-
ní vojenské jednotce v Ang-
lii a v roce 1943 byl povolán 
do Londýna, kde pracoval na 

ministerstvu rekonstrukcí a 
pak zemědělství. Pro Rudou 
armádu vypracoval plán mos-
tů přes řeky v Maďarsku a na 
Slovensku. Před odchodem do 
zahraničí bydlel v Brodku u 
Přerova letecký poručík Jaro-
slav Himr, rodák z nedalekých 
Věrovan, pozdější velitel 313. 
letecké perutě, který v hod-
nosti kapitána letectva padl v 
leteckém boji při obraně Ang-
lie v roce 1943. Někteří místní 
občané pracovali ve zdejší od-
bojové skupině Obrana národa 
v čele s učitelem Ludvíkem 
Gayerem a ukrývali zbraně v 
místním cukrovaru. Úzce spo-
lupracovali s Národním souru-
čenstvím a se skupinou Lvice. 

Nejedno stavení se stalo úkry-
tem nejen zbraní a střeliva, ale 
i leckterého protifašistického 
bojovníka (např. parašutisty 
Bohuslava Němce), či uprchlé-
ho zajatce, partyzána i osoby 
pronásledovanou Němci.

Na jaře roku 1945 nalezl 
úkryt v místním cukrovaru 
americký letec Frederick W. 
Hughes, který se katapultoval 
ze svého bombardéru v prů-
běhu letecké bitvy nad Brod-
kem a okolními vesnicemi v 
polovině prosince roku 1944. 
Nejprve mu poskytli úkryt Ja-
kubčíkovi z hájenky v Trní ne-
daleko Tovačova a pak rodina 
brodeckého cukráře Antonína 
Kalabuse a Vít Himr. Kalabu-
sovi mu poskytovali v pozd-
ních nočních hodinách hygie-
nické zázemí a také stravu na 
celý den. Po skončení války 
obdržel Antonín Kalabus za 
tento hrdinský čin od americ-

kého prezidenta Dwighta Ei-
senhowera diplom.

Vyvrcholením odporu pro-
ti německým fašistům byl v 
Brodku u Přerova bezpro-
střední konec druhé světové 
války. V předvečer přerov-
ské protinacistické revolty si 
dne 30. dubna 1945 odvezlo 
asi patnáct partyzánů z míst-
ní sokolovny nákladní auto 
pušek, samopalů, kulometů 
a střeliva. Celá akce proběh-
la v naprostém tichu a klidu 
díky zdařilému jednání Josefa 
Dytricha s rakouskými strá-
žemi. Následujícího dne roz-
hlas městyse, obdobně jako v 
Přerově, vyhlásil tuto zprávu: 
„Hitler je mrtev, Německo 

bezpodmínečně kapitulovalo, 
československá samostatnost 
je obnovena! Zachovejte klid a 
rozvahu a nevyřizujte si osob-

ních účtů!“
 Následně si brodečtí muži 

vzali z místní sokolovny zby-
tek zbraní a začali odzbrojovat 
německé vojáky ustupující 
směrem k Dubu nad Moravou. 
Na brodeckém nádraží se jim 
vzdalo 400 maďarských vojá-
ků.  Pracovník místního cuk-
rovaru a činný účastník so-
kolského odboje Josef Müller 
spolu s dalšími spolubojovní-
ky jednal o posile partyzánů 
od Suchoměře. Na zpáteční 
cestě byl však u Majetína po 
přestřelce s Němci roztrhán 
ručním granátem. Zastřelen 
kulkou do hlavy byl i čele-
chovický partyzán Vlastimil 
Štěpán.

První květnový den se míst-
ní občané dozvěděli o zatýkání 
v Přerově, o postupu třítisíco-
vé německé vojenské jednotky 

Druhá světová válka a Brodek

Odzbrojování Němců v Brodku u Přerova

Brodek  u Přerova- 9. květen 1945

Brodek - Vít Himr, Oldřich Goiš, rodina Kalabusova a Klosova  
s americkým letcem Frederickem W. Hughesem v květnu 1945
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od Citova i o příjezdu pan-
céřového vlaku z Olomouce 
s trestnou četou Němců. Z 
Přerova se dostavil do Brod-
ku vojenský oddíl a vyhlásil v 
městyse stanné právo, v jehož 
průběhu smrtelně zranili míst-
ního rolníka a hrobaře Fran-
tiška Beneše (*30. 9. 1883) a 
vážně poranili další dva obča-
ny. Dokonce byl podle slov ně-
meckého generála, který velel 
trestnímu komandu, na cestě 
oddíl s děly a plamenomety, 
které měly městys srovnat se 
zemí. Díky obratnému jednání 
jednoho statečného četnického 
strážmistra k tomu však nedo-
šlo. Na radnici přinutili Němci 
místní obyvatele, aby nanosili 
do obecní kanceláře slámu, 
kterou pak zapálili, čímž zni-
čili všechny písemnosti včetně 
kroniky i zařízení místnosti. 
Do Přerova pak deportovali 
dvanáct mužů, které však po 
několikahodinových výsleších 
následně propustili. Noc hrůzy 
obyvatelé Brodku u Přerova 
prožili ve sklepích a protile-
teckých krytech. V těchto pro-
storách strávili i následující 
celý den.

Před půlnocí zatklo gestapo 
v Brodku hlavní aktéry odzbro-
jovacích akcí: ředitele místní 
hospodářské záložny Jindřicha 
Suchomela (*8. 7. 1901), uči-
tele Jaroslava Hradila (*24. 2. 
1906) a zaměstnance stavební 
firmy Jana Kabilky pana Karla 
Marka (*3. 4. 1915), které pak 
3. května zastřelili ranou do 
týla v Olomouci u pevnůstky 
číslo 13 spolu se čtrnácti muži 

z nedalekých Tážal. V závěreč-
ných květnových bojích padli 
v Brodku u Přerova dva Němci 
a tři Rudoarmějci.

Hrdinným brodeckým ob-
čanům, kteří přišli v průběhu 
války o život, byl v parčíku 
Revolučního náměstí nedale-
ko železniční stanice odhalen 
9. května 1948 monumentální 
pomník, jehož autorem je pro-
stějovský sochař Jan Tříska. U 
příležitosti 70. výročí konce 
války bylo toto nevšední Třís-
kovo dílo opraveno a zrestau-
rováno.

Bezprostřední poválečná 
politická atmosféra byla v 
Brodku zastíněna normalizací 
tamních poměrů. V průběhu 
prvních čtyř měsíců se zde 
utvořily čtyři Místní národní 
výbory! Ten poslední respek-
toval politické zastoupení 
všech hlavních politických 
stran a předsedal mu ing. Bo-
humír Ptáček. V Pamětní kni-
ze farnosti brodecké místní 
duchovní ThDr. Josef Nová-
ček popsal ovzduší při prvním 
vyhlášení Místního národního 
výboru následovně: „ V den 
osvobození o 5. hodině byl 
svolán obecním rozhlasem ná-
rodní výbor, který se ilegálně 
formoval ještě za Protektorátu 
dle propozic prezidenta Dra. 
Beneše. Také místní farář se 
dostavil na obec, jelikož ná-
rodní výbor měl obsáhnout 
zástupce všech korporací. Tam 
došlo k nemilé události, jež 
vrhla stín na radost z osvobo-
zení. Když národní výbor za-
hájil jednání, dostavil se tam p. 

Vavřík se svým výborem, slo-
ženým z členů KSČ a vykázal 
zasedací výbor z místnosti. Na 
faráře se obořil a vynadal mu 
do zrádců a nepřátel SSSR a 
požádal přítomného strážmis-
tra Horáka o zatčení faráře, 
prý ho dá zastřelit. Farář opus-
til po tomto nezodpovědném, 
smyšleném obvinění místnost. 
Pan Vavřík sestavil listinu ne-
spolehlivých osob, na níž byl i 
místní farář. Byla to proskripč-

ní listina, jež byla odevzdána 
ruskému majoru, který sídlil 
na faře; ten znaje faráře, ho z 
listiny vyškrtl a mírnil radikál-
nost p. Vavříka.“       

Toto Vavříkovo vystoupení 
ještě více semklo demokratic-
ké síly v městyse proti nové, 
nastupující komunistické dik-
tatuře a částečně poznamenalo 
euforii a nadšení z konečné 
porážky nacistů.

 PhDr. František Hýbl

Rozcestník na brodecké křižovatce

Pokus brodeckých občanů o odzbrojování Němců Německé vojenské auto v Brodku u Přerova
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Projekty realizované ZŠ Brodek u Přerova  
ve školním roce 2015/2016

Ve školním roce  2015/2016 
škola realizovala a ukonči-
la tři projekty podporované  
z ESF.

Jsou to tyto projekty:
• Projekt zaměřený na čtenář-
ské dílny (EU Brodek u Pře-
rova CZ.1.07/1.1.00/56.0091).

Podporované aktivity  
projektu:
I. Čtenářské dílny jako pro-
středek ke zkvalitnění čtenářství 
a čtenářské gramotnosti
II. Zahraniční jazykový kurz pro 
učitele

Z tohoto projektu bylo poříze-
no 415 knih do školní knihovny, 
odborný kurz pro učitele ČJ 1. i 
2. stupně ZŠ, tablety pro žáky, 
desetidenní jazykový pobyt pro 
dva pedagogy ve Velké Británii. 
Celková výše dotace je 354 
062,- Kč.

• Projekt na rozvoj technic-
kých dovedností žáků na 
druhém stupni základní ško-
ly, komunikační dovednos-
ti (EU - Brodek u Přerova 
CZ.1.07/1.1.00/57.0597   )

Podporované aktivity 
projektu: 

I. Rozvoj technických do-
vedností žáků na druhém 
stupni základní školy 

II. Rozvoj profesních do-
vedností učitelů pro výuku 
zaměřenou na zlepšování 
technických dovedností žáků 
základní školy 

III. Individuální rozvoj 
ústních komunikačních do-
vedností učitelů v německém 
jazyce formou blended lear-
ningu

IV. Rozvoj individuálních 
ústních komunikačních do-
vedností žáků v německém 

jazyce formou blended lear-
ningu.

Z tohoto projektu bylo poří-
zeno především nářadí na vy-
bavení školních dílen, odborná 
literatura pro učitele, odborný 
kurz pro učitele, licence na 
přístup do výukového systému 
pro učitele a žáky, sluchátka 
s mikrofonem. Celková výše 
dotace je 268 885,- Kč. 

• Projekt Digitálně a interaktiv-
ně (CZ 1.07/1.3.00/51.0030)

Naše škola byla zapojena do 
projektu na pozici partnera. 
Cílem projektu bylo přispět k 
profesnímu rozvoji pedago-
gických pracovníků škol pro 
využívání moderních digi-
tálních technologií ve výuce. 
Nástrojem pro dosažení tohoto 
cíle byly jednotlivé vzdělávací 
programy využívající e-lear-

ningové podpory a evaluač-
ních nástrojů a také systém 
mentoringu a koučinku. Jeden 
ze vzdělávacích programů se 
zaměřil i na problematiku mo-
derních směrů využití ICT ve 
školách.

Naši pedagogové se v rám-
ci vzdělávání zaměřeného na 
oborové didaktiky zúčastnili 
těchto modulů: 
a) 1. stupeň ZŠ
b) Jazykové vzdělávání – čes-
ký jazyk, cizí jazyky
c) Přírodní vědy – Biologie, 
Chemie, Matematika, Fyzika, 
Zeměpis

Dále z tohoto projektu byly 
pořízeny tablety pro všechny 
pedagogy školy. 

Celková výše dotace je 317 
399,- Kč. 

      Mgr. Jana Svobodníková
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Ve druhé polovině školního 
roku se odehrály dvě důležité 
události. V březnu proběhl zápis 
do naší mateřské školy a naše 
nejstarší děti se zúčastnily zá-
pisu na základní školu a začnou 
nadcházející školní rok povin-
nou školní docházku. 

Pozvolna se probouzející jarní 
příroda nás vylákala ven. Více 
času nyní trávíme na zahradě, v 

Kleštínku a na dalších místech 
v Brodku a okolí, abychom tak 
mohli bezprostředně objevovat 
svět kolem nás. Kromě tradič-
ních i netradičních aktivit venku 
i ve třídách jsme zažili několik 
mimořádných akcí. Přijela k 
nám různá divadla a pan malíř se 
svým programem. Příjemné do-
poledne na školní zahradě jsme 
prožili s návštěvou dětí z mateř-

ské školy z Rokytnice. S rodiči 
jsme se setkali během besídek. 
Do života obce jsme se zapojili 
pásmem básní a písní u příleži-
tosti vítání občánků. 

V těchto dnech ve třídách 
připravujeme program vystou-
pení na brodecké hody, jež 
jsou předzvěstí konce školního 
roku. K němu patří také výlety. 
Naším cílem se tentokrát stala 

Olomouc, respektive Svatý Ko-
peček. Mladší děti navštívily 
zoologickou zahradu. Ty starší 
Vlastivědné muzeum Olomouc 
a botanickou zahradu. Na konci 
června nás čeká tradiční rozlou-
čení se školáky, budoucími prv-
ňáky. Poté nastane prázdninový 
provoz a příprava na nový školní 
rok.

            Mgr. Jiří Filipi

Jaro v mateřské školce

Pejskaři
Máme radost, že pejskařů, 

kteří berou ohled na své oko-
lí, stále přibývá. Chodí venčit 
své miláčky mimo vnitřní část 
obce, a když už se přihodí a 
pejsek vykoná potřebu na ve-
řejném prostranství přímo v 
obci, tehdy po nich uklidí. Vzít 
si s sebou na vycházku se psem 

mikrotenový sáček a kousek 
papíru je pro některé spoluob-
čany samozřejmostí.

Bohužel, velká část pejska-
řů venčí své miláčky v obci na 
naprosto nevhodných místech,a 
také v ulicích, kde dělají, že si 
prohlížejí okolí, a že si vůbec 
nevšimli, že před cizím domem 

jejich pes něco zanechal. Kaž-
dý, kdo chodí venčit pejska, by 
se měl sám nad sebou zamyslet, 
zda toto na něj platí nebo ne. 
Vždyť je tolik možností poode-
jít na různé strany do volného 
prostranství mimo obydlenou 
část a tam dát svému pejskovi 
volnost.

Posuďte sami, zda má tento 
článek své opodstatnění. Čistota 
obce je věcí nás všech a zejména 
ti občané, kteří psa nemají, si na 
tuto skutečnost oprávněně stěžu-
jí. Děkujeme za pochopení.     
      

                       Vedení městyse



Brodecký zpravodaj 72/2016

Brodecké kino vás zve na:
dramatický film režiséra Filipa Renče:

„Lída Baarová“
Milovala zločince. Je to zločin? Výpravné drama o vztahu legendár-
ní české herečky Lídy Baarové s nacistickým ministrem propagandy 
Josephem Goebbelsem. Velký příběh o slávě a pádu, lásce a zradě, 
vině a trestu ve vyhrocené době.

Herecké obsazení
Lída Baarová: Tatiana Pauhofová
Joseph Goebbels: Karl Markovics
Gustav Fröhlich: Gedeon Burkhard
Lída Baarová (zestárlá): Zdenka Procházková
Karel Babka (otec Baarové): Martin Huba
Ludmila Babková (matka Baarové): Simona Stašová
Zorka Janů (sestra Baarové): Anna Fialová
Adolf Hitler: Pavel Kříž
Magda Goebbelsová: Lenka Vlasáková
Novinářka: Hana Vagnerová
Asistent filmové produkce: Jiří Mádl
Adina Mandlová: Kateřina Klausová
Dále hrají: Michal Dlouhý, Helena Dvořáková, Miroslav Táborský, 
Alois Švehlík, David Novotný, Jan Révai

Připravujeme - letní kino

„Řachanda“

Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se 
neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou 
okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytos-
ti, naučí se od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami 
lidé - že tak, jak se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají k 
nám. Neboli - co dáváš, to se ti vrátí. Ale co by to bylo za příběh, 
kdyby kromě ponaučení, zábavy a milých postav chyběla láska? 
A tak se stane, že kromě toho, že se princezna Markétka napraví, 
se také zamiluje do obyčejného Matěje...

Herecké obsazení: 
Bolek Polívka, 
Jan Hrušínský, 
Oldřich Kaiser, 
Martina Bezoušková 
a další….

24. 6. 2016 v 18:00

26. 8. 2016

Letní kino pro děti  -  pohádka
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„Teorie tygra“

„Česká komedie pro muže, kteří mají zkušenost s manželstvím a pro 
ženy, které mají zkušenosti s muži“. 

Anotace k filmu
Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je 
smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Jan-
žurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě …

12. 8. 2016

Fotografie z natáčení

Srdečně Vás zvou zaměstnanci  kina

Herecké obsazení: 
Jiří Bartoška,
Eliška Balzerová, 
Tatiana Vilhelmová, 
Jakub Kohák, 
Iva Janžurová a další…
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Fotbalový klub Brodek
Vážení přátelé sportu a kopané 

zvláště: v minulých číslech jsme 
psali, že investice do mládeže je 
investicí do budoucnosti. Právě 
ukončená sezóna 2015/2016 to 
prakticky dokázala. V této se-

zóně, kdy naše „A“ i „B“ muž-
stva sužovala častá zranění, se 
postupně probojovali do sestav 
naši odchovanci, kteří prošli 
brodeckými mládežnickými 
oddíly. Někteří z nich se probo-

jovali dokonce i do základních 
sestav „A“ mužstva hrající 1.A 
třídu (Daniel Chytil a Zdeněk 
Kudlička). Ostatní výrazně po-
mohli „B“ mužstvu ke krásnému 
2. místu okresního přeboru (Ivo 

Horák, Denis Přikryl, Petr Bun-
dil, Jakub Vitoslavský).

Jak se naším mládežnickým 
celkům dařilo v této sezóně?

Počet zápasů:  22
Skóre: 128 : 132
Střelci branek:  Bušina- 81, Gre-
gůrek - 20, Zatloukal - 11, Šus-
tera - 5, Fousek - 11, Hrbáček, 
Pecka
Konečné pořadí v tabulce:  4 - 5. 
místo
Pro ročník 2016/2017 se v 
FK Brodek u Přerova - mlad-
ší přípravka připravují změ-
ny. Do soutěže se přihlásí 
mladší přípravka A a B, při-
šel nový šéftrenér mládeže a 
posílí se posty trenérů mlá-
deže.
Trenéři mladší přípravky a 

Počet zápasů:   18 (18, V 10, 
R 4, P 4)
Skóre: 61 : 33
Bodů: 34
Konečné pořadí v tabulce: asi 3. 
místo (není to uzavřeno na OFS)

Kluci ukázali svoji sílu a potenci-
ál, na kterém se dá stavět, bohu-
žel chybí větší počet použitelných 
hráčů, přišly zranění, nemoci, a 
proto se konec sezony dohrával v 
některých utkáních o 1 hráče v poli 
méně. Musíme ale vyzdvihnout 
např. zápas 5.6. v Tovačově, kde 
jsme hráli o jednoho hráče méně a 
zvítězili 4:1. Prostě zvolená taktika 

vedení FK Brodek u Přerova 
děkují všem sponzorům za 
finanční pomoc, bez které by 
mládežnické kluby nemohly 
fungovat. Poděkování patří i 
rodičům, kteří vozí hráče na 
tréninky, turnaje a zápasy a 
pomáhají trenérům v jejich 
práci.

a vůle přinesly ovoce. Poslední zá-
pas 11.6. jsme hráli doma s Beňo-
vem/Domaželice a vyhráli 6:1. Zde 
jsme mohli vidět nejlepší výkon 
jara a hlavně naději do budoucna, 
že tito kluci mohou, pokud budou 
na sobě dále pracovat, být velkým 
potenciálem pro FK Brodek.
Velké poděkování patří všem ro-
dičům za nadšení, trenérům za 
trpělivost, sponzorům za peníze a 
městysi Brodek u Přerova za dlou-
hodobou podporu. Za vedení FK 
Brodek u Přerova slibujeme, že v 
nastavené koncepci investice do 
mládeže budeme pokračovat.
               Viktor Kocian

Mladší přípravka FK Brodek u Přerova ročník 2015/2016 Starší přípravka FK Brodek u Přerova ročník 2015/2016

Foto: Teimer JanFK Brodek - KřenoviceFK Brodek - Lutín

FK Brodek - Všechovice FK Brodek - Doloplazy
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MĚSTYS BRODEK U PŘEROVA
ZVE VŠECHNY OBČANY
NA HODOVÉ OSLAVY 

V BRODKU U PŘEROVA
V SOBOTU DNE 25.6.2016

Fotbalový klub Brodek u Přerova pořádá na hřišti:

• Turnaj žáků ,,O pohár starosty městyse“ od 9.00 hod. do 12.00 hod.
   • Zápas starých pánů Brodek u Přerova - Majetín od 13.00 hod.do 14.30 hod.

MĚSTYS PŘIPRAVIL PROGRAM OD 14.30 HOD. DO 24.00 HOD.
NA HŘIŠTI U SOKOLOVNY:

• Vystoupení dětí z Mateřské školy Brodek u Přerova 
• Mažoretky GINA Brodek u Přerova 

• Vystoupení dětí ze Základní školy Brodek u Přerova 
• Děti si hrají s Michalkou

• Vystoupení hudební skupiny POUTNÍCI
• Taneční skupina DUCKBEAT Přerov a tance HIP HOP  

• Děti tancují s Michalkou
• Taneční skupina DUCKBEAT Přerov s vystoupením ,,S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT“ 

• Mažoretky GINA Brodek u Přerova 
 

Pro děti je připraven řetízkový kolotoč a nafukovací multifunkční skluzavka Jurský park.
Taneční zábava s hudební skupinou FUNNY Melody Olomouc 

bude od 18.00 hod do 24.00 hod. 

Bohaté pohoštění zajištěno.

V případě nepříznivého počasí bude program přesunut do místní sokolovny.

V BRODKU U PŘEROVA V NEDĚLI DNE 26.6.2016

• Hodová mše v místním kostele od 9.00 hod.
• Koncert Moravského divadla  v místním kostele od 15.00 hod.
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Prodej čerstvých 
zákusků 

vždy v pátek 

14:00-17:00 
Nerudova 520, Brodek u Přerova 

Bellissima-brodek-cz.webnode.cz 
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Brodecký zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného celku, vychází jako čtvrtletník nákladem 800 ks. 
Zpravodaj vydává Městys Brodek u Přerova  Masarykovo nám. 13, 751 03 Brodek u Přerova, IČO 00301078. 
Evidenční číslo MK ČR E 17636, autor snímků: Teimer Jan, Petr Vít.
Tisk a sazba: Bc. Stanislava Holomková, Computer Media s.r.o.
Termín uzávěrky příštího zpravodaje je stanoven na 23. 9. 2016, den vydání 22. 6. 2016, číslo vydání 2/2016.
Příspěvky neprochází odbornou jazykovou úpravou.
Texty článků zasílejte samostatně ve formátu doc. a obrázky ve formátu jpg.
Své náměty a příspěvky do dalších Brodeckých zpravodajů můžete podat elektronicky na e-mail: obec@brodekuprerova.cz nebo na knihovnabr@seznam.cz.


