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Vážení a milí spoluobčané,

vítám Vás při čtení podzim-
ního vydání zpráv z Brodku 
u Přerova a Lukové. Jsou za 
námi prázdniny a období do-
volených. Dovolte mi, abych 
Vás touto cestou informoval  
o plnění zastupitelstvem schvá-
lených akcí.

Nový územní plán městyse: 
v měsíci srpnu proběhlo na Ma-
gistrátu města Přerova společné 
projednávání nového územního 
plánu. V současné době běží 
zákonné lhůty pro vyjádření ze 
strany dotčených orgánů a Kraj-
ského úřadu v Olomouci. Veřej-
né projednání nového územního 
plánu by mělo proběhnout ke 
konci letošního roku.

Parkovací stání za vlakovým 
nádražím směrem ke kinu: 
stavba probíhá a termín dokon-
čení je smlouvou s dodavatelem 
stanoven do konce října.

Modernizace hřiště u ZŠ: mo-
dernizace probíhá a termín do-
končení je stanoven do poloviny 
měsíce října. Pevně věřím, že 
se dětem i jejich rodičům bude 
hřiště líbit.

Odkanalizování ul. Přemys-
lovy: stavba je dokončena a zko-

laudována. Dovolte mi poděko-
vat manželům Pospíšilovým, že 
povolili umístění lapolu ropných 
látek na svém pozemku.

Výměna oken na domu  
s pečovatelskou službou: práce 
byly dokončeny na konci srpna. 

Odpočinkový prostor u kap-
ličky v Lukové: akce je staveb-
ně ukončena.

Ve spolupráci s Povodím 
Moravy byl vysečen rákos na 
Broděnce a částečně vyčiště-
na kineta toku. Osadní výbor 
v Lukové požádal o vysázení 
ovocné aleje na svodnici z Mo-
čilek. Po projednání a schválení 
bylo vysázeno třicet pět hrušní.  
V rámci každoroční obnovy byla 
v místní části Luková postavena 
nová autobusová zastávka.

Byly provedeny nejnutněj-
ší údržbové práce na majetku 
městyse: oprava střechy bu-
dovy na sběrném dvoře, která 
byla v havarijním stavu a opra-
va místních komunikací na nej-
nutnějších místech jak v Brod-
ku, tak v Lukové.

Dovolte mi, abych Vám po-
přál pěkné babí léto. 

Ing. Roman Zbožínek

Školní budova na Majetínské ulici slaví letos 90 let
1. Historie školství v 
Brodku u Přerova

Vzdělávání má v Brodku  
u Přerova již dlouholetou tradi-
ci. Brodecké děti měly nejprve 
možnost chodit do školy v Ko-

korách, kde je škola doložena 
od roku 1691. Teprve dle za-
kládací listiny z 20. října 1765 
byla zřízena triviální  škola pro 
Citov a Brodek.  Dle zmíněné 
listiny dostával učitel ročně  

10 měřic pšenice a 5 měřic žita, 
a sice od Brodeckých 2/3 a od 
Citovských 1/3. Na penězích 
od sedláků a chalupníků v obou 
obcích 3 zl. 54 kr. Pětkrát roč-
ně mu bylo dovoleno chodit po 

koledě, tu dostával od každého 
souseda 1 kr. nebo 3 vejce, na 
Tři krále 3 kr. nebo 4 vejce,  
o hodech a ve svátky veliko-
noční a svatodušní ještě k tomu 
po koláči, v den Nalezení a Po-
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výšení sv. kříže vždy ½ vědra, 
o koledě vědro, celkem ročně  
2 vědra piva z klášterního sklepa

Na základě guberniálního 
výnosu z 11. listopadu 1784 
bylo povoleno zřídit v Brod-
ku vlastní školu. V sobotu  
14. srpna 1847 v 10 hodin 
ráno vyhořelo v Brodku 90 čí-
sel domů a 45 stodol se vším 
svezeným obilím včetně školy 
kryté doškem. Po požáru ji ne-
chal citovský statkář pokrýt na 
vlastní náklady břidlicí.

V roce 1863 došlo vlivem 
vzrůstajícího počtu žáků k pře-
stavbě školy, tak, aby byla tří-
da zvětšena. Od roku 1871 byl 
učitel v Brodku postaven do 
II. třídy s ročním služným 500 
zl. r. č. a s příspěvkem ve stáří 
50 zl. r. č. Na místě bývalého 
obecního domku čp. 90 byla 
postavena nová škola za učite-
le Josefa Gajdoše v roce 1880.  
K obecné škole v Brodku při-
byly v meziválečném období 
ještě další tři školy. Obecní 
zastupitelstvo během zimních 
měsíců podniklo rozhodné 
kroky ke zřízení měšťanské 
školy. Zemská školní rada  
v Brně dne 5. května 1919 povo-
lila zřídit v Brodku měšťanskou 
chlapeckou a dívčí školu. Již  
15. září 1919 nastoupilo do 
jejího prvního ročníku šedesát 
žáků z Brodku, Kokor, Majetí-
na, Želechovic, Žeravic, Citova 
a Lhotky. Vyučovalo se v pro-
najatých místnostech bývalého 
obecního hostince. Obec již 
tehdy zakoupila pozemek na 
konci vesnice pro stavbu nové 
školy, ale pro nedostatek finan-
cí musela svůj záměr o několik 
let odložit. Obec se musela na 
dlouhou dobu zadlužit, neboť 
náklady na stavbu školy se 
vyšplhaly na 1 150 000 Kč.  
K realizaci byl vybrán projekt 
brněnského architekta dr. Štor-
kana – Bernkopfa, stavební prá-
ce byly zadány místnímu stavi-
teli Karlu Herinkovi. Stavět se 
začalo na podzim roku 1925. 
Stavba rychle rostla, avšak 
těsně před jejím dokončením 
15. – 17. června 1926 postihla 
obec povodeň. Všechny míst-

nosti v suterénu byly zatopeny, 
musely v nich být dřevěné pod-
lahy nahrazeny kachlíkovými  
a vedle školy vykopána studna 
s funkcí sběrače. Žáci sice hned 
po prázdninách do školy na-
stoupili, ale slavnostní otevření 
školy muselo být odloženo na 
19. září 1926. Četní návštěvníci 
nešetřili obdivem, vždyť škola 
měla prostorné a světlé učebny, 
z toho tři specializované: pro 
výtvarnou výchovu, pro dívčí  
a ruční práce a pro fyziku a che-
mii. Kabinety byly moderně za-
řízeny, v suterénu byla kuchyně 
a dílny. Na svou dobu byla ško-
la moderní a její fotografie byly 
vyžádány jako exponát na vý-
stavu soudobé kultury v Brně 
v roce 1928. Součástí objektu 
byla na severní straně přízem-
ní budova s bytem pro ředitele 
školy, pro učitele byl postaven 
v roce 1923 dům o šesti bytech 
– „Učitelák“.

Škola postupně získávala 
další moderní vybavení nejen  
z prostředků obce. Rozrůstala 
se školní knihovna a byly vyba-
veny dílny pro chlapecké ruč-
ní práce. Počet žáků rostl, ve 
školním roce 1933/1934 bylo 
u zápisu 212 žáků. Od škol-
ního roku 1938/1939 se stala 

měšťanskou školou újezdní  
a do jejího obvodu patřily obce 
Brodek, Citov, Císařov, Luko-
vá, Majetín. 

Počátkem roku 1920 zaháji-
la činnost soukromá mateřská 
školka, v roce 1939 byla ote-
vřena státní mateřská školka,  
v roce 1981 se přestěhovala 
školka do nové budovy. 

Základní školství procházelo 
častými reformami – v roce 1953 
i v Brodku u Přerova byla národ-
ní (obecná) a střední (měšťanská) 
škola sloučena v jednu, jejíž ná-
zev se měnil v závislosti na zrov-
na platné zákonné úpravě délky 
povinné školní docházky. Počet 
žáků rostl s populační vlnou, na  
1. stupni též po zrušení škol  
v Císařově, Citově a Lukové. 
Vůbec největší počet zapsa-
ných žáků (415) byl ve školním 
roce 1980/1981, byli rozděleni 
do 16 tříd, učitelský sbor měl  
21 členů. To již skončilo směnné 
vyučování, neboť od září 1980 
se vyučovalo ve dvou monto-
vaných pavilonech, postave-
ných v blízkosti školní budovy 
2. stupně. Na počátku školního 
roku 1989/1990 byly pavilony 
na příkaz hygienika opuštěny,  
z jejich stěn vystupoval škodlivý 
formaldehyd.

Vybavení školy bylo mo-
dernizováno také v souvislosti  
s rozšiřovanou polytechnickou 
výchovou. Školní družina za-
čala pracovat ve školním roce 
1953/1954, od školního roku 
1974/1975 měla dvě odděle-
ní. Zájmové kroužky byly při 
škole zřizovány jak podle zálib 
žáků, tak podle možností uči-
telského sboru, často také jen 
proto, aby bylo vyhověno nad-
řízeným úřadům. 

V současné době, ve školním 
roce 2016/2017, navštěvuje 
školu 209 žáků z Brodku u Pře-
rova, Lukové, Císařova, Citova, 
Majetína a dalších obcí. Vy-
učuje se v deseti třídách. Vy-
učuje 19 učitelů, vychovatelů  
a asistentů pedagoga. Na bu-
dově 1. stupně působí dvě od-
dělení školní družiny. Provoz 
zajišťuje pět správních zaměst-
nanců.

Škola je jednopatrová budova 
s lomenou střechou. V přízemí 
i v prvním patře se nacháze-
jí učebny 2. stupně, v prvním 
patře je počítačová učebna, 
sborovna a ředitelna. Dřívější 
šatny v suterénu školy byly na-
hrazeny uzamykatelnými skříň-
kami pro každého žáka. Žáci 
1. stupně se vyučují a školní 
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2. Stavba školy v Brodku 
u Přerova

V přerovském okrese byl 
Brodek první vesnickou obcí, 
v níž byla zřízena měšťanská 
škola. 

Na 1. informační schůzi
dne 12. října 1924: 
Obec Brodek dává pro ob-

vodovou školu stavební místo 
zdarma a také všechny škol-
ní pomůcky dosud zakoupené 
v ceně nejméně 100 000 Kč. 
Obecní zastupitelstvo se dosud 
neusneslo, jakým % přispěje ke 
stavbě školy, doufá, že odhla-
suje 60%, takže na ostatní obce 
by přišla úhrada 40%. Ostatní 
obce ale požadují 70% zatížení 
Brodku, i když Majetín a Ro-
kytnice mají více dětí školou 
povinných než Brodek(Luková 
3%, Císařov 4%, Citov 5%, 
Majetín s Rokytnicí rovným dí-
lem 21%).

Na 2. informační schůzi
9. listopadu 1924: 
Obce Brodek, Citov, Luková 

a Rokytnice souhlasily se stav-
bou Chlapecké a dívčí obvodové 
měšťanské školy v Brodku, ale 
Rokytnice si kladla podmínku, 
aby Brodek zaplatil 2/3 celkové 
částky. Císařov nezaslal žád-
né prohlášení a Majetín odmítl  
v dané době financovat stavbu 
vzhledem k výlohám pro elek-
trifikaci a odvodňování obce. 
Byla ustavena stavební komise.

3. informační schůze 
28. prosince 1924:
Obec Rokytnice se hlásí  

k brodeckému obvodu a chce 
přispět na stavbu 100 000Kč  
i přes nesouhlas Majetína a Cí-
sařova. Císařov se ovšem rozho-
dl kladně a přispěje 15 000 Kč 
na stavbu. Žádá se vypracování 
generálního plánu a detailní ná-
vrh rozpočtu. Pak bude vyhlá-
šena soutěž na stavební práce  
s krátkou lhůtou, aby se moh-
lo s pracemi co nejdříve začít. 
Ředitel školy Dvořák předčítá 
seznam místností potřebných 
pro obvodovou školu měšťan-
skou a dívčí:“6 učíren: 3 pro 

6. informační schůze
12. března 1925:
Luková odmítá přípisem se 

dále účastnit na výstavbě školy. 
Podle výpočtů měla přispět 30 
000 Kč a dalšími 4 000 Kč roč-
ně na školní rozpočet. Proto se 
obrátila na intervenci ke škol-
ním úřadům. Na stavbu školy 
bude třeba 15 000 q kamene a 
dosud bylo přivezeno 9 000 q. 
Písek se dováží z Císařova a 
Citova. Vápno dodává místní 
závod. Cihly byly zakoupeny 
v Radvanicích za 500 000 Kč. 
S ostatními majiteli cihelen se 
vyjednává. Stavbou byla pově-
řena místní stavební firma Ka-
rel Herink, řemeslnickou práci 
provedli místní živnostníci.

V nové budově měšťanské 
školy se začalo vyučovat již 2. 
září 1926, kdy byly dokončeny 
veškeré práce.

Slavnostní otevření budovy 
se konalo dne 19. září 1926 za 
četné účasti občanů. Slavnost-
ní řeč pronesl předseda místní 
školní rady, továrník Antonín 
Formandl a ředitel měšťanské 
školy Šimon Dvořák. Podle 
počtu žáků docházelo k rozši-
řování tříd o nové pobočky. V 
roce 1930 získala škola souhlas 
prezidenta republiky, aby moh-
la nést jeho jméno v označení 
školy: „Masarykova měšťanská 

chlapce, 3 pro děvčata, z nich 
2 pro 60, 4 pro 50 žáků, dále 1 
učírna pro IV. třídu (pro 50 dětí), 
pracovna pro ženské ruční práce,  
1 kreslírna a rýsovna, 3 ka-
binety, z nichž jeden spojený  
s kreslírnou, 1 sborovny, 1 ře-
ditelna, 1 kuchyně s jídelnou,  
1 dílna pro výchovné ruční prá-
ce (2 místnosti- 1 pro kabinet), 
byt pro ředitele školy, byt pro 
školníka u hlavního vchodu. Do 
budovy povedou dva vchody:  
1. pro dívky, 2. pro chlapce

Majetín se pořád odmí-
tá finančně připojit k obvodu, 
tím vzniká nekrytá částka cca  
80 000 Kč. Obec Brodek se 
zavázala tuto položku pokrýt  
a bude ji postupně hradit ze 
školního platu dětí, které do 
obvodu nepatří. Generálním 
plánem byl pověřen pan Ing. 
Dr. Stockar Bernkopf z Brna, 
který má za úkol předvést ale-
spoň dva návrhy a zevrubný 
rozpočet. Hlasuje se o návrhu  
p. Čudovského, aby byla při ško-
le vystavena také tělocvična, ale 
tento návrh byl kvůli vysokým 
finančním nárokům zamítnut.

4. informační schůze 
22. ledna 1925:  
Opětovné vystoupení p. Ču-

dovského – divil se, že mezi 
místnostmi schází tělocvična. 
Bylo mu vysvětleno, že okolní 
obce chtějí do stavby investovat 
pokud možno co nejméně peněz 
a nechtějí překročit celkový roz-
počet do 1 mil. Kč. Žactvo bude 
používat pro hodiny TV místní 
Sokolovnu, čímž se ušetří něko-
lik set Kč.

5. informační schůze
17. února 1925:
Schůze se účastnil také pro-

jektant Ing. Stockar, který před-
ložil dva plány – jeden dražší 
se dvěma schodišti a druhý la-
cinější. Přízemí bylo plánová-
no pro měšťanskou školu dívčí  
a první patro pro chlapecké tří-
dy. Projektant požadoval za 
všechny práce včetně dozorů  
30 000 Kč plus jízdné 120 Kč 
pro sebe a svého asistenta za jed-
nu jízdu z Brna a zpět.

škola smíšená.“ Koncem třicá-
tých let došlo k přeměně školy 
v újezdní měšťanskou školu. 
Tím se také stala docházka do 
měšťanské školy povinnou pro 
děti z obcí brodeckého újezdu.

3. Školní prapor Joži 
Úprky

Naše škola se může pochlu-
bit neobvyklou raritou – škol-
ním praporem.

V březnu 1888 navrhl správ-
ce školy školní radě, aby byla 
důstojně oslavena památka čty-
řicetiletého panování Františka 
Josefa I. a památka stoletého 
trvání zdejší školy. Byla zorga-
nizována sbírka, která vynesla 
58 zl. 30kr.. Peníze byly využi-
ty na financování malby obrazu 
sv. Cyrila a Metoděje na prapor 
pořízený již v roce 1882. Práci 
zhotovil akademický malíř Joža 
Úprka za 25 zl. Do Brodku se 
Úprka dostal jako kamarád bro-
deckého rodáka Matouše Beni, 
jenž působil v Suchonicích na 
Slovácku. Dne 14. října 1888 
se konala oslava před zvonicí 
spojená s vysvěcením praporu. 
Oslavy se však účastnilo malé 
množství hostů, zřejmě kvůli 
špatnému počasí.

Školní prapor s malbou Joži Úprky 

(vlevo František Ilgner, vpravo Karel Herink), 1943 (O. Straka).
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V říjnu uplynulého roku se 
uskutečnila v prostorách Zá-
kladní školy v Brodku u Přerova 
výstava Škola 250 let, věno-
vaná čtvrt tisíciletí výuky dětí  
v našem městyse. Mezi nejza-
jímavějšími a současně i nej-
cennějšími vystavenými expo-
náty se nacházel pozoruhodný 
školní prapor, na kterém jsou 
vyobrazeni slovanští věrozvěs-
tové Konstantin a Metoděj, kteří  
z byzantské Soluně do našich 
zemí přinesli na přání kníže-
te Rastislava hlaholské písmo, 
které vytvořil z řeckého písma 
Konstantin. Ten po vstupu do 
římského kláštera obdržel jmé-
no Cyril. Někdy se toto písmo 
nazývá po svém tvůrci cyrilicí.

K historii brodeckého školního praporu

Autorem původního obrazu  
z osmdesátých let 19. století byl 
moravský malíř a grafik Joža 
Uprka, představitel plenéro-
vého realismu, impresionismu  
a secesního dekorativismu, 
který se narodil v roce 1861  
v Kněždubu u Hroznové Lhoty. 
Tento malíř je známý především 
svými národopisnými výjevy 
z moravského Slovácka, jako 
např. Jízda králů nebo Pouť  
u svatého Antoníčka. Toto ojedi-
nělé dílo, zobrazující skutečné 
historické osobnosti, vytvořil 
umělec v osmdesátých letech, 
kdy nejednou navštívil Bro-
dek u Přerova i okolní vesnice 
a maloval zde nejen pověstnou 
věrovanskou křížovou cestu  
a mladá děvčata i hochy v kro-
jích. Z tohoto období pochází  
i vznik obrazu a posléze škol-
ního praporu, který se dochoval 
do dnešních dnů.

V roce 1888 slavili v Brodku 
u Přerova dvě jubilea: sté výročí 
založení zdejší školy a čtyřicá-
té výročí panování rakouského 
císaře Františka Josefa I. Vedle 
oficiálních oslav se zdejší před-
stavitelé obce rozhodli zřídit  
a současně i posvětit školní 
prapor s Konstantinem a Me-
todějem od Joži Uprky, jehož 
původní obraz visel v citovském 
kostele od roku 1882, kdy byl 

vytvořen v jedné ze tříd bro-
decké obecné školy při návštěvě 
umělce v rodině přítele Matouše 
Béni (1861 – 1944) v Brodku 
u Přerova č.p. 18., pozdějšího 
významného odborného učitele 
a spisovatele. Ještě po čtyřice-
ti letech od této návštěvy staří 
brodečtí občané vzpomínali na 
mladého tmavovlasého Jožu 
Uprku, jak na zdejší taneční zá-
bavě tančil čardáš a zpíval „oh-
nivé slovácké písně“.

Slavnostní vysvěcení prapo-
ru se konalo v neděli 14. října 
1888. V předvečer slavnosti 
hrála na návsi hudba, za pů-
sobivého osvětlení vyzdobené 
školní budovy a bengálského 
ohňostroje. Současně se také  
i střílelo. V den oslav se konala 
před budovou a v budově školy 
shromáždění, o půl deváté v ci-
tovském kostele sv. Jiří slavná 
mše svatá a po ní pak opět před 
budovou školy shromáždění, 
na kterém po uvítání byl školní 
prapor vysvěcen. Hlavním řeč-
níkem byl zde předseda Ústřed-
ního spolku jednot učitelských 
na Moravě, ředitel měšťanské 
školy a zakladatel Muzea Ko-
menského v Přerově i vyda-
vatel pedagogického časopisu 
Komenský František Slaměník 
(1845-1919). Řídící učitel bro-
decké školy Karel Cigánek po 

Autoportrét, 1884, kresba perem, papírFrantišek Slaměník, ředitel měšťanských škol v Přerově

Joža Úprka, Školní prapor v Brodku u Přerova, 1888

Vystřižená malovaná část praporu, 52x83 cm, 

zarámováno, zaskleno (foto 2006 MVDr. Jiří Vévoda)

Vlastní malba 47x78 cm na hedvábí kardinálské barvy

Prapor je uložen v kanceláři ředitelky školy
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převzetí praporu prohlásil: „Při-
jímajíce posvěcený tento pra-
por z rukou svého duchovního 
správce důstojného pana faráře 
citovského slibujeme věrni sva-
té církve svěřenou nám mládež 
v šlépějích ss. apoštolů, prvých 
učitelův a vzorův našich, na něž 
nás právě posvěcený obraz upo-
míná, vésti, aby mila byla lidem 
a Bohu. Korouhev tato budiž 
páskem vážící školu s rodinou, 
aby takto v dorozumění těžké 
dílo vychování oběma tím lépe 
se zdařilo“. 

Po znamenitém obědě a po 
požehnání se konala odpoledne 
národní slavnost na „rybnících“ 

Harna z Rokytnice, Josef Spáčil 
z Nenakonic, František Student 
s mladým kolegou Janem Vítem 
z Věrovan, František Křístek  
z Majetína a správcové škol 
Antonín Přecechtěl z Lukové, 
František Mádr z Císařova, Jo-
sef Pazdírek z Citova.

V kronice brodecké národní 
školy řídící učitel Karel Cigánek 
ve školním roce 1888/1889 roz-
vedl i finanční výdaje na poříze-
ní praporu: Joža Uprka za ob-
raz obdržel 40 zlatých. Jelikož 
záloha byla 25 zlatých, zbytek  
15 zlatých doplatil citovský kap-
lan P. Novák. Celkové výdaje na 
pořízení hedvábného praporu  

u cukrovaru. Jelikož bylo ne-
příznivé počasí a občané byli 
oblečeni v krojích, odebrali se 
účastníci slavnosti do sálu pana 
hostinského Mackovíka a dal-
ších dvou brodeckých hostinců, 
kde se konaly taneční zábavy. 
„Mládež byla častovaná uzen-
kami a pivem“, píše se ve školní 
kronice, uložené v přerovském 
Okresním archivu v Henčlově.

Přítomnost osob ze vzdále-
ných míst byla v důsledku ne-
příznivého počasí slabá. Přesto 
se akce zúčastnili jako pěvci  
a hudebníci pedagogové ze sou-
sedních vesnic: nadučitelé Fran-
tišek Vybíral z Kokor, Edvard 

u pana Pivného v Olomouci, 
včetně cestovného i poštovného, 
činily 15 zlatých a 45 krejcarů. 
V další části textu jsou vyjme-
novány dárci na úpravu a zhoto-
vení praporu: rolnická záložna, 
rolnický cukrovar, jednotliví ob-
čané z Brodku, Majetína, Krč-
maně, Citova a  Císařova.

Před listopadem 1989 se na-
cházel brodecký školní prapor 
zarámovaný a zasklený za skříní 
v kabinetě tamní národní školy. 
Dnes, silně poškozený, visí na 
stěně v ředitelně brodecké zá-
kladní školy.

PhDr. František Hýbl

Dne 10. 9. 2016 se konal již 
13. ročník cyklistického závodu 
a vyjížďky „Okolo mikroregionu 
Dolek“, pořádaný pro širokou 
veřejnost. Pořadatelem tohoto 
cyklistického klání a vyjížďky 
je již tradičně Sdružení obcí mi-
kroregionu Dolek, které slučuje 
devět obcí – Brodek u Přerova, 
Citov, Císařov, Čelechovice, Ko-
kory, Lhotku, Majetín, Nelešovice  
a Rokytnici.

Registrace účastníků začala již 
v 12,30 hod. a první nedočkav-
ci stanuli na startu v 13,30 hod. 
Startovalo se v čtyřminutových 
intervalech, aby se dodržela bez-
pečnost startujících cyklistů při 
hromadném startu. 

Všichni účastníci prošli regist-
rací v obci Brodek u Přerova, při 
které byli zařazeni do jednotli-
vých kategorií. Zároveň všichni 
účastníci dostali lístek na občer-
stvení v obci Brodek u Přerova, 
slosovatelný lístek do tomboly  
a místo tradičních odznáčků letos 
obdrželi účastníci samonavíjecí 
reflexní pásku v rámci bezpeč-
nosti silničního provozu.

Trasa 13. ročníku závodu  
a cyklovyjížďky mikroregionu 
Dolek vedla z areálu sokolovny  
v Brodku u Přerova obcemi – 
Citov (areál hřiště) – Císařov 
(obecní úřad) – Luková (hřiště) 
– Rokytnice (hasičská zbrojnice) 

– Kokory (obecní úřad) – Lhot-
ka (náves) – Nelešovice (hřiště  
TJ Sokol) – Čelechovice 

(u kapličky) – Majetín (koupa-
liště) a zpět do Brodku. V každé 
obci bylo krátké zastavení na ora-
zítkování startovací karty a drob-
né občerstvení. Délka trasy byla 
cca 29 km, zkrácená trasa měřila 
22 km. 

Každý z účastníků se mohl 
rozhodnout, zda pojede turistic-
kým tempem nebo bude soutě-
žit o ceny. Pokud chtěl soutěžit  
o ceny, musel účastník projet 
všemi obcemi a získat všech  
10 razítek. 

Kategorie: cyklošpunt, mladší 
dorost, starší dorost, junior, ženy 
a muži. První tři místa v každé 
kategorii byla odměněna věcný-
mi cenami a cyklošpunti spolu  
s mladším dorostem byli ještě na-
víc odměněni předměty z Nadace 
Malý Noe.  Cenu rovněž získal 
nejstarší účastník v kategorii žena 
a muž. Na závěr dne proběhla 
tombola, dárky do tomboly věno-
vala každá obec ze Sdružení obcí 
mikroregionu Dolek.

V letošním roce jelo cyklo-
vyjížďku a cyklozávod nejvíce 
účastníků za posledních dvanáct 
ročníků, a to z Brodku u Přerova -  
647 zaregistrovaných účastníků.

Těšíme se na Vás opět na  
14. ročníku cyklistického závodu 

Cyklistický závod a vyjížďka „Okolo mikroregionu Dolek“

Bohuslávky 2 Olomouc 18
Brodek u Přerova 182 Ostrava 3
Bystřice pod Hostýnem 1 Pardubice 1
Citov 46 Praha 1
Císařov 20 Prostějov 4
Čekyně 2 Prusy 2
Čelechovice 17 Pržno 2
Grygov 3 Přáslavice 1
Henčlov 5 Přerov 45
Hlubočky 1 Rokytnice 62
Horka nad Moravou 3 Rožnov pod Radhoštem 1
Hranice na Moravě 3 Sobíšky 1
Hulín 1 Sydney - Austrálie 2
Klopotovice 1 Tovačov 12
Kokory 45 Troubky 4
Krčmaň 2 Tučapy 1
Křenovice 1 Újezdec 4
Lipník nad Bečvou 2 Velký Týnec 12
Liptál 1 Vizovice 3
Lobodice 3 Vsetín 1
Luková 9 Zářičí 4
Majetín 98 Želátovice 1
Nelešovice 5 Žeravice 5
Nenakonice 3
Ohrozim 1 CELKEM 647

Seznam obcí a počty účastníků

NEJSTARŠÍ ŽENA:  Drahomíra Bojková  85 let, Citov
NEJSTARŠÍ MUŽ:   Pavel Kratochvíl  80 let, Citov
Celkový počet účastníků startujících z Brodku:  647 
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Cyklistická vyjížďka „Okolo mikroregionu DOLEK“, konaná dne 10.  9. 2016

Kategorie: Místo: Jméno a příjmení: Čas: (hod,min.vt) Město, městys, obec:

Cyklo Špunt: 1. Tomáš Kučera 2:10:00 Majetín

2. Adam Bitomský 2:19:00 Olomouc
3. Nela Boťanská 3:01:00 Brodek u Přerova 

Mladší dorost - holky: 1. Veronika Kovářová 1:58:00 Kokory
2. Vendula Šlanhofová 2:01:20 Citov
3. Markéta Kameníková 2:07:46 Majetín

Mladší dorost – kluci: 1. Jan Přikryl 1:47:51 Citov 
2. Martin Přikryl 1:49:21 Majetín

3. Vít Hanák 2:03:30 Citov
Starší dorost - holky: 1. Silvie Beňová 1:28:20 Újezdec

2. Dominika Hrbáčková 1:48:58 Citov
3. Veronika Přikrylová 1:52:02 Majetín

Starší dorost – kluci: 1. Erik Tala 1:25:11 Přerov
2. Samuel Polák 1:38:52 Brodek u Přerova 
3. Jakub Hanák 1:44:55 Citov

Junior – dívky: 1. Michaela Vinklerová 1:37:31 Brodek u Přerova
2. Anežka Procházková 1:50:10 Brodek u Přerova 
3. Gabriela Skoupilová 1:51:45 Brodek u Přerova 

Junior – kluci: 1. Tomáš Válek 1:10:14 Žeravice 
2. Michal Malík 1:11:40 Velký Týnec
3. Vilém Hluší 1:23:50 Kokory

Ženy: 1. Andrea Smolková 1:16:10 Troubky
2. Libuše Moravcová 1:24:17 Pardubice
3. Hana Ministrová 1:27:05 Brodek u Přerova 

Muži: 1. Pavel Holčák 1:14:00 Nelešovice
2. Josef Kouřil 1:15:00 Brodek u Přerova 
3. Josef Stibor 1:16:00 Kokory

Foto: Jan Teimer
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Foto: Petr Vít

Mateřská škola mezi babím létem a podzimem
Letní prázdniny byly v mateř-

ské škole ve znamení rekonstruk-
cí a oprav. Za všechny je třeba 
zmínit zejména položení nové 
podlahy v přízemí a rozsáhlou re-
novaci prvků na zahradě. 1. září 
bylo ale vše připraveno a nový 
školní rok mohl bez problémů 
začít. Nastalo tak obohacující, ale 
ne vždy jednoduché, sžívání dětí 
a pedagogů. Vzdělávání ve všech 
třech třídách probíhá podle aktu-
alizovaného školního vzdělávací-
ho programu „Jen si děti všimně-
te, co je krásy na světě“. V úterý  
13. září se uskutečnilo informač-
ní setkání s rodiči.  V jeho rámci 
pak proběhla prakticky zaměřená 
přednáška o nemocech dětí před-
školního věku, která vyvolala 
bouřlivou debatu. Jako první vlaš-
tovka kulturního dění v mateřské 
škole k nám přiletěl drak, a to  
v pohádce „Královna a drak“. Ak-
tuálně prožíváme podzim, který 
zve do přírody a k nejrůznějšímu 
tvoření.

Mgr. Jiří Filipi

Příběh se šťastným koncem
Dne 19. 7. 2016 byla v Brodku 

u Přerova nalezena opuštěná fen-
ka, na první pohled v žalostném 
zdravotním stavu, silně podvyži-
vená a dehydrovaná. Obyvatelé 
Brodku byli o nalezení informo-
váni rozhlasem, ale bohužel, lépe 

řečeno bohudík, se původní maji-
tel fenky neozval, tudíž nezbylo 
nic jiného, než začít řešit její nej-
bližší budoucnost. Samozřejmě 
nepřipadalo v úvahu, aby zůstala 
zavřená na úřadu městyse. Jelikož 
se o ni nikdo za celý den nepři-

hlásil, zůstala jediná možnost,  
a to kontaktovat nejbližší útulek. 
Hned po pár hodinách jsme zjis-
tili, že i přesto, jak se k ní lidé za-
chovali, neprojevovala nejmenší 
známky agrese, byla neskutečně 
mírumilovná, vděčná za každé 

pohlazení a za jakýkoli projev lás-
ky. V průběhu pár hodin si získala 
snad každého, kdo ji viděl, a do 
půl dne se z ní stal miláček celé-
ho úřadu městyse. Nikdo nevěděl, 
jak na ni volat, takže jsme kro-
mě oslovení „miláčku, zlatíčko  
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Letní kino

a pusinko“ začali používat inter-
ní název Hvězda. Jelikož měla ta 
naše Hvězda štěstí v neštěstí, tak 
se nápad s umístěním do útulku 
rychle rozplynul a začala se řešit 
její náhradní péče. Stěžejním kro-
kem bylo odborné zjištění jejího 
fyzického stavu a co nejrychlejší 
řešení jejích zdravotních problé-
mů. Zavezli jsme Hvězdu do Olo-
mouce k MVDr. Jitce Tesaříkové, 
jež provedla fenečce vyšetření, 
předepsala jí léky na zánět a po-
skytla rady, jak jí v prvních pár 
dnech ulevit od bolestí. Zůstala 
zde však otázka, co s pejskem 
do budoucna, jelikož nikdo z nás 
jí nemohl nabídnout trvalý do-
mov. Naštěstí vstoupila Hvězdě 
do cesty slečna pracující u paní 
doktorky Jitky Tesaříkové. Ta se 
Hvězdy dočasně ujala a věnovala 
velké úsilí tomu, aby se fenečce 
dostalo profesionální a maximál-
ní možné péče. Stačilo pouhých 
14 dní k tomu, aby se zdravotní 
stav Hvězdy změnil k nepoznání. 
V době jejího zotavování jsme ne-
zaháleli, začali jsme pro ni hledat 
nový domov a v návaznosti na 
to jsme společně založili finanč-
ní sbírku na pokrytí nákladů na 
veterinární péči a kvalitní krmi-
vo. Využili jsme k tomu sociální 
sítě a výsledky byly neuvěřitelné. 

Během pár dní se ozvalo kolem 
třiceti zájemců a vybrala se dosta-
tečná finanční částka, jež pokryla 
výše zmíněné náklady. Mezi zá-
jemci jsme dlouho a pečlivě vy-
bírali a nakonec jsme se rozhodli 
pro úžasnou paní z Prahy, která v 
nedávné době, po šestnácti letech, 
přišla o svou fenku stejné rasy. 
Po společné domluvě proběhlo 
seznámení a první procházka, 
na jejímž konci bylo jasné, že 
tato paní je jasná volba. Dnes již 
Hvězda spokojeně žije v Praze na 
Vinohradech a na vše zlé, čím si 
prošla, určitě dávno zapomněla. 
Závěrem bych ráda poděkovala 
vedení městyse Brodku u Přero-
va, paní MVDr. Jitce Tesaříkové 
a zejména sestřičce v její ordinaci 
Ivaně Muchové, nálezkyni Hvěz-
dy paní Lucii Chlapíkové, každé-
mu, kdo přispěl do naší finanční 
sbírky a také každému z vás, kdo 
jste na internetu sdíleli mé ozná-
mení a pomohli tím k tomu, aby 
měl tento příběh dobrý konec. Je 
velice příjemné překvapení, že  
i v dnešní době se najde tolik 
hodných lidí, kterým nejsou 
osudy týraných zvířat lhostejné 
a kteří se snaží jakýmkoli způso-
bem pomoci.

Omelková Gabriela

Kino Brodek u Přerova po-
řádalo na hřišti u sokolovny  
v měsíci srpnu dvě letní filmová 
představení.

Film „Teorie tygra“ určený pro 
dospělé diváky i přes nepřízeň po-
časí navštívili 104 diváci.

Na druhém letním kině se pro-
mítala pohádka pro děti „Řachan-
da“ na ukončení letních prázdnin.  
Pohádku navštívilo 150 diváků.

P. S.
U promítaného filmu Teorie 

tygra, se omlouváme všem divá-
kům za slabou kvalitu filmového 
plátna. Došlo k technické chybě, 
protože kino nemá vlastní kon-
strukci s plátnem a situace se mu-
sela v den promítání rychle řešit 
improvizací.  V průběhu příštího 
roku máme v plánu zakoupit si 
své vlastní filmové plátno a vlast-
ní konstrukci, aby se tato situace 
již neopakovala.

Jsme rádi, že se letní kino v na-
šem městyse ujalo a přišli nejen 
místní diváci, ale i lidé z širokého 
okolí. Děkujeme a budeme se na 
Vás těšit i příští léto.

Za zaměstnance kina 
Mgr. Věra Hrabalová

Foto: Jan Teimer
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Uzavírání poboček České spořitelny

Česká spořitelna byla ve 14. ročníku soutěže Fincentrum Banka roku 2015 zvolena odborníky Bankou roku. Veřejnost ji pak již podvanácté v řadě 
zvolila Nejdůvěryhodnější bankou roku.

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62 PSČ 140 00, IČ 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

13. července2016

Vážený pane starosto,

naším cílem je mít pobočky tam, kde je klienti využijí. Chod poboček proto pečlivě sledujeme, provádíme 
analýzu jejich využití a na základě této analýzy upravujeme naši pobočkovou síť tak, aby byly pobočky 
na jedné straně přístupné klientům v čase a místě, kde je opravdu využijí a zároveň, abychom dosáhli 
maximální efektivity provozu na straně druhé. Výsledkem pak bývá úprava otevírací doby (rozšiřování 

i zkracování), přesun či otevírání nových poboček, příp. uzavírání poboček.

Tím, jak se mění rytmus života měst a obcí, využívají klienti některé pobočky stále méně (například 
v centrech menších měst), zatímco v jiných lokalitách, kde by je využilo velké množství lidí (typicky 
třeba nákupní centra), je poboček nedostatek. Od toho se odvíjejí i rozhodnutí o přesouvání poboček 

z méně využívaných lokalit do oblastí s hustším provozem. Je nám jasné, že touto politikou některé klienty 

nepotěšíme, na druhé straně ale zpřístupníme služby většímu počtu klientů v jiné oblasti. Z toho důvodu jsme 

se rozhodli ukončit provoz naší pobočky v Brodku u Přerova k 1. říjnu 2016.

Klienty o uzavření pobočky budeme informovat v následujících týdnecha sdělíme jim také to, že jejich 
účty i další sjednané produkty automaticky převedeme do naší nejbližší pobočky v Přerově (Palackého 

2882/16), na kterou se budou moci obracet v jakýchkoliv záležitostech.Kompletní obsluhu klientů zajistí 

i kterákoli jiná pobočka České spořitelny, bez ohledu na to, kde mají klienti uloženu dokumentaci ke svým 

účtům. Pro klienta se tak nic nemění (nastavení produktů, čísla účtů atd. zůstanou stejná). 

K obsluze svého účtu mohou využívat také naše elektronické bankovnictví SERVIS 24 (internet/telefon), 

Mobilní banku SERVIS 24 s nepřetržitým provozem nebo si kontrolovat zůstatky na účtech díky aplikaci Můj 
stav. K dispozici je jim i bezplatná informační linka Finanční skupiny České spořitelny 800 207 207.

Děkuji Vám za pochopení a pevně věřím, že zachováte České spořitelně přízeň.

Miroslav Kopecký
Oblastní ředitelretailové bankovnictví pro Přerovsko
Česká spořitelna
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FK Brodek u Přerova 2016/2017
V průběhu letních prázdnin 

se nám podařilo svépomocí re-
konstruovat chodníky u šaten ze 
zámkové dlažby a opravit lavič-
ky na tribuně. Velké poděkování 
patří i fanouškům, kteří nás na 
brigády přišli podpořit. Plánuje-
me dokončení povrchové úpravy 
šaten a pohostinství, položení 
umělé závlahy na hlavní hřiště. 
Aktuálně sháníme finanční pro-
středky na realizaci a oslovujeme 
potencionální sponzory.

Do nového soutěžního ročníku 
byly přihlášeny dvě mužstva do-
spělých a šest mužstev mládeže. 

V historii našeho klubu nebylo 
nikdy tolik mužstev přihlášeno. 
A právě pro naše nástupce se 
snažíme vytvořit takové podmín-
ky zázemí a hřišť, aby společně  
s trenéry mohli rozvíjet své po-
hybové a sportovní dovednosti.

Po loňské úspěšné spoluprá-
ci s fotografem panem Janem 
Theimerem i letošní sezónu 
umísťujeme na náš web www.
fkbrodekuprerova.cz do odkazu 
fotogalerie fotky z utkání našich 
mužstev.  Nábor nových hráčů 
probíhá celoročně u všech věko-
vých kategoriích. 

Moler David, Gregůrek Marek, Čechák Adrian, Děrda Jakub, Po-
lák Samuel, Chytil Jaroslav, Přikrylová Veronika, Pavlík Martin, 

Durčák Jakub, Kosínský Miroslav, trenér Pavel Skoupil

Trenér Pavel Král , František Kovář, David Kaláb, Jakub Dostál, Michal Vejvoda, 
Vojtěch Kolečář, Martin Přikryl, David Hrbáček, Jonáš Krša, Tomáš Velcl

Trenér Marek Pokluda, Fuchs, Pecka, Fousek, Lašák
Pokluda, Hrbáček, Šustera

Mladší přípravka U7 Mladší přípravka U9

Starší přípravka

Trenér Pavel Král , František Kovář, David Kaláb, Jakub Dostál, 
Michal Vejvoda, Vojtěch Kolečář, Martin Přikryl, David Hrbáček, 

Jonáš Krša, Tomáš Velcl

Mladší žáci
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PDHT Luková

Po zakončení loňské sezo-
ny 2015/2016 proběhla kratší 
pauza a od srpna jsme zahájili 
letní přípravu do nové sezony. 
Příprava vyústila několika mo-
delovými zápasy ve druhé polo-
vině srpna, které nám dopomoh-
ly vyladit formu do podzimních 
bojů ve 3. PLMK, kterou jsme 
odstartovali 27. 8. 2016 venkov-
ním zápasem. 

Domácí zápasy hráváme  
v neděli od 9:30 hod. na hřišti 
v Lukové. Tímto srdečně zveme 
všechny fanoušky a příznivce a 
 těšíme se na Vaši podporu. 

Další informace, foto, kom-
pletní rozpisy zápasů, výsled-
ky zápasů a spoustu dalšího na 
facebookovém profilu PDHT 
Luková www.facebook.com/ 
PDHTLukova.

Dosavadní odehrané 
zápasy v 3. PLMK za 

podzim 2016

XXXL 1:2    PDHT Luková
PDHT Luková 2:5    FC Mamut
FC Hrkotka 1:3    PDHT Luková
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Vážení spoluobčané,
rok uplynul a další ,,mažoret-

ková“ sezóna je za námi. Byla 
opět úspěšná a brodecké ma-
žoretky ukázaly Evropě i ,,svě-
tu“, že jsou připraveny bojovat 
ve tvrdé konkurenci o dobrá 
umístění i kovy nejcennější. Své 
sestavy pilně nacvičovaly a pi-
lovaly již od loňského podzimu.

S příchodem jara začaly po-
hárové  a postupové soutěže. Ve 
všech získaly naše littlekadetky 
MimiGina, kadetky, juniorky  
i seniorky přední medailová mís-
ta. Ať to bylo v  kvalifikační sou-
těži IFMS v Opavě nebo v kva-
lifikaci v Moravské Nové Vsi.  
A postupy na mistrovství ČR 
byly v kapse. Zde jsme vybojo-

valy jedno první, tři třetí a jedno 
čtvrté místo, ostatní sestavy se 
umístily v TOP 9 MČR 2016.

A pak jsme, my maminky, 
jednoho večera odjížděly spolu 
s našimi juniorkami a seniorka-
mi směr chorvatská Crikvenica. 
Mistrovství Evropy 2016 bylo 
tady a výsledky úžasné. Juni-
orky získaly zlatou a stříbrnou 

medaily, seniorky dvě stříbrné 
a ostatní sestavy se umístily  
v TOP 9.

Na konci prázdnin, kdy se 
většina dětí již chystá na prv-
ní školní den, odjížděla naše 
děvčata směr Praha. Zde se ko-
nalo klání poslední a největší  
-  Mistrovství světa v mažoret-
kovém sportu 2016. A výsledky 

Mažoretky Gina
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opět úžasné. Katedky s mixkou  
a juniorky miniformace se sta-
ly mistryněmi světa, seniorky 
s miniformací obhájily stříbro 
z loňského roku a navrch ještě 
dvě třetí místa juniorek. Všech-
ny ostatní sestavy opět v TOP 

9. Úžasné výsledky v opravdu 
tvrdé konkurenci českých i za-
hraničních týmů.

Proto bych chtěla poděkovat 
hlavní trenérce Janě Hebelko-
vé a všem ostatním trenérkám 
za jejich trpělivost a volný čas, 

který Gině věnují. Dík patří také 
sponzorům a hlavně podpoře 
městyse Brodek u Přerova.

A to nejlepší na konec. Chtě-
la bych Vám, milé mažoretky, 
ač jste ještě malé littlekadetky, 
kadetky, juniorky, či již velké 

seniorky, poděkovat za všechno, 
co pro mažoretkový sport dělá-
te, za vzornou reprezentaci na-
šeho městyse a za to, že svými 
úsměvy a krásou prosvětlujete 
naše životy.

Musilová D.,MamaGina 

Report z Pirátské Tvrze
Nedávno se sešli členové  

a příznivci místního sdružení 
Pirátská Tvrz. 

Shrnuli své dosavadní akti-
vity letošního roku, zastupitel  
v Majetíně Martin Šmída a člen 
Rozvojové komise v Brodku  
u Přerova Tomáš Lacina pre-
zentovali svou dosavadní práci, 

a předseda Pirátské Tvrze 
Radim Studený nastínil plány 
Tvrze do budoucna. 

První větší letošní akcí byl 
letos již 3. ročník festivalu svo-

bodné hudby - VyOsení, 
opět v Brodku u Přerova. 

Tentokrát nikoli pod širým ne-
bem, ale v klubové atmosféře 

v Restauraci U Anděla. 
Na festivalu vystoupily tři 

kapely, které hrají svobodnou 
muziku, nezastupovanou OSA 

a to Session (punk-rock / Ma-
jetín), Breaking The Cycle (me-
talcore / Přerov), Třetí dáma 

(hard rock / Přerov). 
Dále jsme se vrátili po sto-

pách loňské akce ,,Ukliďme 

Česko“ a trasu vyznačili in-
formačními cedulemi. Letošní 
ročník ekologické akce jsme na 
oplátku za loňskou výpomoc 
vyrazili podpořit pirátské ko-
legy, kteří uklízeli v Olomouci.

Na začátku září jsme orga-
nizačně pomáhali na sesterské 
akci našeho VyOsení Kytary 

in Majetín, jenž byl letos už  
9. ročníkem.

V neposlední řadě aktivně 
sdílíme, propagujeme a podpo-
rujeme Piráty (Kraj nové gene-

race) v krajských volbách, které 
se budou konat 7. – 8. 10. 2016  
a z Brodku máme na kandidátce 
hned tříčlenné zastoupení.

Více informací o činnosti, 
plánech a setkáních, atd. se do-
zvíte na facebookovém profilu 
Pirátské Tvrze www.facebook.
com/PiratskaTvrz.

Radek Vojtek
Příznivec MS Pirátská Tvrz
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JUNÁK-český skaut,
středisko Táborníci Brodek u Přerova, z.s.

Tak jako každý rok se letos 
konal vrchol naší skautské sezó-
ny. Skautský tábor na základně 
v Nejdku u Bělotína, kterého se 
účastnilo téměř 60 dětí a tým 
17 dobrovolníků. Děti si užily 
mnoho táborových aktivit, kte-
ré se, tak jako každý rok, točily 
kolem hlavního tématu celého 
tábora. Po vydařených Flinsto-
neových, Pirátech z Karibiku, 
Harry Potterovi a mnoha dal-
ších, proběhl letošní tábor ve 
stylu Stroje času. Děti spolu se 
svými vedoucími procestovaly 
všechny důležité milníky dějin 
lidstva napříč celým světem.  
A dokonce jsme se podívali až 
do neznámé budoucnosti. Chtě-
la bych poděkovat všem, kteří 
ve svém volném čase dobro-
volně pomáhali jak s progra-
mem, tak i se stavbou a dalším 
chodem tábora. Doufám, že 
budeme i nadále spolupracovat 
a udržíme úžasnou atmosféru, 
která panuje nejen na táboře, ale 
i na ostatních akcích v průběhu 
celého roku.

Během tábora začala spo-
lupracovat skupina starších 
dětí, která se v budoucnu bude 
věnovat dětem jako vedoucí.  
V srpnu jsme s nimi absolvova-
li víkendový přechod Jeseníků.

V září proběhl již 6. ročník 
soutěže ,,Kotlíkový guláš”. 
Předvést své kuchařské umění 
přišlo 11 týmů, ačkoli v Brodku 
proběhne akce naprosto stejné-
ho typu, pořádaná nově vznik-
lým spolkem. I přes nepřízeň 
počasí se podařilo rozdělat 
ohně a úspěšně uvařit 11 výbor-
ných gulášů. Chci poděkovat 
porotě a hlavně všem účast-
níkům a návštěvníkům, kteří  
i v dešti přišli a vydrželi. Pro 
příští rok se snad povede ob-
jednat lepší počasí. Budeme se 
těšit na všechny kuchaře i mi-
lovníky guláše! 

Schůzky dětí probíhají kaž-
dou středu v 16 hodin.

Pavlína Procházková
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Masarykova knihovna Brodek u Přerova pořádala v rámci 
Týdne knihoven přednášku

PhDr. Františka Hýbla 

 

 

Pro žáky 2. stupně Základní školy v Brodku u Přerova 

4. října 2016 v 10.00 hodin v sále místního kina 
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Informace – vázání kytic  
a věnců - dušičky

Paní Juříková oznamuje, že bude přijímat od 29. 9. do 10. 10. 2016
objednávky na dušičkovou vazbu ve zrušené prodejně papírnictví.

Otevírací doba:

PO  14:00  -   17:00
ÚT   8:00    -   11:00
ST  14:00  -   17:00
ČT   8:00    -   11:00
PÁ   8:00    -   11:00
SO   8:00    -   11:00

I letos se v naší obci konal 
multižánrový festival ŽIVOT JE, 
který přivezl do Brodku desítku 
kapel, přednášky, workshopy, 
studentské filmy i divadlo. Na 
hřišti i v sokolovně se bavilo na 
dvě stovky návštěvníků, kteří si 
sem třetí červencový víkend do-
razili náležitě užít život.

Netradiční festival, který se  
v Brodku letos konal už podruhé, 
odstartovaly páteční přednášky 
v místní sokolovně. O tom, jak 
žít život naplno, tu povídal bro-
decký rodák a triatlonista Jakub 
Navrátil, nevidomý hudebník 
Martin Svátek, divadelní vědky-
ně a terapeutka Martina Čurdo-
vá nebo Jana Holčapková, která 
svůj život zasvětila dobrovol-
nictví. Večerní atmosféru pak 
dokreslilo letní kino, kde své 
nejnovější krátké filmy předsta-
vili studenti zlínské Univerzity 
Tomáše Bati.

Sobotní den byl přivítán ran-
ní jógou a pozdravem slunci, po 
němž přišel snídaňový piknik  
a aktivita Přerovských florbalis-
tů pro malé sportovce “Pojď hrát 
ven”. Současně se uvnitř soko-

lovny rozvíjely životní příběhy v 
rámci workshopu živého divadla, 
na které navázalo druhé pásmo 
přednášek nabité inspirací. Tu 
bylo možné čerpat například od 
autorů motivačního diáře Doller, 
reprezentantů mládežnické ne-
ziskové asociace DICE, bojovni-
ce, která se vyrovnává s těžkým 
zraněním Míši Švejdové, vozíč-
káře Jana Krauskopfa, či inspira-
tivních podnikatelů zabývajících 
se výrobou domácí kosmetiky 
Caltha či poctivých jablkových 
moštů a cideru. V odpoledním 
horku se pak festival přesunul na 
hřiště, kde od rána probíhala další 
várka workshopů, doprovodných 
vystoupení a také koncerty. “Je 
tu dneska sice hrozné vedro, 
ale atmosféra festivalu je skvě-
lá. Líbí se mi navíc, že se tu pro-
dává poctivé jídlo a pití, ne jen 
smažené nudle a pivo,” usmívá 
se ve stínu návštěvnice Lucie a 
upíjí z kelímku točeného cideru.          

Před ní se na pódiu po vystou-
pení slepého hudebníka Martina 
Svátka střídají violoncellistky 
Four Roses s pěti vokalistkami 
s hlasy jako zvon - plzeňským 
uskupením Tutti Voci, které pu-

blikum rozjíždí v rytmu swingu. 
Po nich návštěvníky čekají ještě 
oblíbení D.U.B.music, rozpum-
povaný  reggae zpěvák Messen-
jah, brněnští Tibet nebo rocková 
Třetí dáma. Ostatně hudební 
program pokračoval až do ran-
ních hodin. A stejně jako první 
ročník byl i ten letošní završen 
vystoupením domácích KoWall 
Company a společným zapále-
ním prskavek symbolizujícím 
naději na lepší život i další roč-
níky festivalu

“Bohužel je kolem mě po-
řád plno lidí, kteří si umí najít 
důvod proč si na něco stěžovat 
nebo nebýt spokojený. Naštěstí 
však potkávám i plno lidí s pří-
stupem zcela opačným. Festi-
val by měl lidem připomenout, 
že mohou žít svůj život naplno. 
Proto tu je spousta inspirativ-
ních lidí, kteří svůj život změ-
nili a živí se tím, co je baví. 
Nebo třeba dělají skvělou hud-
bu jen tak pro radost. Pokud 
odtud alespoň jeden člověk po-
jede s inspirací a dobrou nála-
dou, bude mi to stačit,” shrnuje 
svůj záměr hlavní organizátorka 
festivalu Andrea Fleissigová.  

A kolem to vypadá, že takových 
lidí bude víc.

“Chtěla bych obrovsky podě-
kovat všem, kteří mi podali po-
mocnou ruku či jakkoli jinak fes-
tivalu přispěli. Dobrovolníkům, 
kteří na akci pomáhali, vystu-
pujícím, Sokolu i fotbalistům za 
zapůjčení skvělého areálu a také 
obci Brodek u Přerova, pod jejíž 
záštitou akce proběhla. V příš-
tích ročnících bych snad chtěla 
pozvat především obyvatele naší 
obce, aby se taky zastavili. Trou-
fám si říct, že je to opravdu milá 
akce, která si zaslouží jejich 
pozornost.” uzavřela Fleissigo-
vá. Festival Život je navštívilo  
v letošním roce na dvě stovky 
lidí z Brodku, širokého okolí 
i zahraničí. Čekalo je divadlo, 
kapely, filmy a přednášky, vy-
zkoušet si mohli výrobu lapačů 
snů nebo divadelní improvizaci 
pod taktovkou brodeckých di-
vadelníků, kteří ukončili festival 
příjemně hravým nedělním do-
polednem. V příštím roce by or-
ganizátoři rádi navázali už třetím 
ročníkem. 

Brodek oživil multižánrový festival


