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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

dovolte mi krátké bilancování uplynulého roku. Jsem přesvědčen o tom, že rok 2007 byl pro naši 
obec rokem úspěšným. Zahájila se realizace dvou velkých investičních akcí, na které jsme získali 
dotace ve výši téměř 12 mil. Kč. Nezůstali jsme stranou ani v dalších aktivitách. Sportovně kulturní 
komise uspořádala 1.Country bál, shlédli jsme nově nastudované divadelní představení Divadelního 
souboru J.K.Tyla, úspěšně se rozvíjí činnost Klubu seniorů a Sbor dobrovolných hasičů Brodek se 
aktivně podílel na zajištění dvou plesů v Brodku. Nyní k některým aktivitám podrobněji.

Investiční výstavba
V loňském roce se vlivem deštivého počasí nepodařilo dodavatelům dokončit dvě naše velké 
investiční akce: Tělocvičnu pro ZŠ a cyklistickou stezku Brodek – Luková. U obou akcí obec 
požádala o přesunutí termínu dokončení do r.2008. Naší žádosti vyhovělo jak MFČR, tak SFDI a 
následovala celá série změn smluv s poskytovatelem dotace, hlavními dodavateli a bankou, 
hodnocení rozestavěnosti a zprávy o zúčtování finančních prostředků za r.2007.
Tělocvična pro ZŠ byla řádně zkolaudována dne 18.12.2007 s nedodělkem pružné podlahy, která 
byla položena v polovině ledna a v únoru bylo namontováno nové nářadí tj. kruhy, hrazda, 
zařízení pro šplhání, žebřiny, sloupy pro tenis a volejbal. Současně byla dokončena montáž 
ochranných sítí na okna. Slavnostní otevření nové tělocvičny, spojené s prohlídkou, připravuje 
obec a základní škola na den 27.4.2008 v 16.00 hodin. Všichni občané jsou srdečně zváni.
Stavba cyklostezky byla v prosinci 2007 přerušena a práce na jejím dokončení pokračují od 
počátku března 2008. Předpokládám, že dokončení bude koncem května. Zbývá provést 
pokládku obrubníků, podložní vrstvy a finálního asfaltového koberce.

Hospodaření obce - audit
Přezkoumání hospodaření naší obce a Mikroregionu Dolek za rok 2007 bylo provedeno ve dnech 5. 
až 7. března 2008 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Navazovalo na třídenní 
předaudit provedený v září 2007 a zahrnovalo období od 1.1.2007 do 31.12.2007. V závěrečných 
zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření obce a mikroregionu je uvedeno, že nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. Závěrečný účet obce bude projednán na dubnovém zasedání ZO. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat pracovnicím účtárny paní Janě Přikrylové a paní Květě Dienerové za 
pečlivou a svědomitou práci při vedení účetnictví. 

Obnova tradic
Na společném jednání SKK a Rady obce se zrodil návrh oživit dřívější vesnickou tradici 
brodeckých hodů. Dle kalendáře připadají hody na Sv. Jana Křtitele 24.června a předpokládám, že 
oslava hodů bude v neděli 22. června. V současné době jsme ve stádiu programových příprav. Jisté 
je, že pozveme kolotoče, stánky, zajistíme hudební a kulturní vystoupení. V obci máme aktivní 
spolky a ochotné občany, kteří jistě rádi pomohou pobavit i naše nejmladší občánky.

Silnice II/150
Olomoucký kraj od loňského roku postupně provádí opravu Silnice II/150. Zbývá dokončit  průtah 
naší obcí. Na tuto část stavby požádal Olomoucký kraj již v r.2007 o vydání stavebního povolení. 
V několika číslech občasníku „Brodecký zpravodaj“ byly uveřejněny články Ing. R. Zbožínka a Ing. 
L. Hlavinky s odvoláním vůči vydání stavebního povolení, podpořené podpisy některých občanů 
z Masarykova náměstí a ulice Vrchlického. Z důvodu poskytnutí nezkreslených informací všem 
občanům obce jsem svolal na den 11.3.2008 „Pracovní setkání“. Jednání se zúčastnili zpracovatelé 
projektové dokumentace, zástupce investora z Krajského úřadu Olomouckého kraje, 12 zastupitelů 
obce Brodek a přibližně 50 občanů.  Ing. Zbožínek pozval svého poradce ze Stavební fakulty 
VUT Brno a v utajení zůstala přítomná novinářka. 
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Setkání jsem svolal s cílem informovat občany o rozsahu zadání ze strany obce a seznámit občany 
se záměry ze strany investora. V projektové dokumentaci byly zahrnuty následující požadavky 
obce: 

- odvodnit silnici II/150 mezi domem služeb a knihovnou 
- zatrubnit odtokový žlab podél silnice na Masarykově náměstí 
-  realizovat bezpečné křižovatky, nové přechody  
- zvýšit počet parkovacích míst v centru obce.

V průběhu zpracování byl projekt projednán ve stavební komisi, několikrát na zasedání rady a 
zastupitelstva obce. 
S úvodním slovem vystoupil také zpracovatel projektu, který seznámil přítomné s projekčním 
řešením a postupem opravy silnice. Pracovník Krajského úřadu uvedl, že se musíme podřídit 
finančním možnostem.
V průběhu diskuse vystoupil Ing. R. Zbožínek s požadavkem, aby výška komunikace byla dána do 
úrovně před 30-ti lety. Poradce Ing. Zbožínka vidí chybu v diagnostice, která se nezmiňuje o 
původní dlažbě z kostek.  Projektant oponoval s tím, že dlažba zaručuje pevnost vozovky a její 
vykopání by bylo finančně náročné. Bylo rovněž zdůrazněno, že voda z jakékoliv nemovitost nebo 
pozemku nesmí stékat na silnici. 
Ing. Hlavinka a někteří občané se cítí být poškozeni dešťovou vodou, stékající ze silnice do jejich 
sklepů. Pracovník KÚ Olomouckého kraje podal návrh na provedení kontrolní prohlídky 
postižených nemovitostí a na základě výsledků prohlídky bude provedeno rozhodnutí. Prohlídka 
bude zahájena ve čtvrtek 13.3.2008 v 16.00 hodin.  
Co říci závěrem? Poradce Ing. Zbožínka, expert na silniční dopravu prohlásil, že nemá k projektu 
žádné připomínky, pouze se mu nelíbí provedená diagnostika. K diagnostice se může vyjádřit pouze 
zadavatel tj. Olomoucký kraj. Odtokové poměry dešťových vod budou zjištěny a řešeny. Myslím si, 
že pracovní setkání bylo věcné,  splnilo očekávání obou stran a přineslo řadu odpovědí těm 
občanům, kteří se obávají o svůj majetek.

Ing. Jan Beneš
  starosta obce

Vážení spoluobčané, chtěl bych touto cestou poděkovat paní MUDr. Aleně Horné, obvodní lékařce 
a paní Aleně Drelichové, sestře obvodní ordinace za obětavou práci a péči o zdraví občanů obce 
Brodek u Přerova. Přeji Vám oběma hodně zdraví a životní pohodu.

Ing. Jan Beneš
  starosta obce 

Jubilanti v měsících prosinec 2007 – únor 2008

70 let 75 let 80 let

Ogurková Marie Čmeláková Eva Čechová Dobroslava

Staroštík Jiří Smékalová Viktorka

Lavrinčík Baltazar

85 let 91 let

Gajdošíková Sláva Hanzlík Karel
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Přehled o pohybu obyvatel obce Brodek u Přerova
a části Luková za r. 2007

Narození Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
ženy 10 0 10
muži 11 2 13

celkem 21 2 23

Úmrtí Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
ženy 3 0 3
muži 15 1 16

celkem 18 1 19

Sňatky Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
17 1 18

Přihlášené osoby Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
ženy 20 0 20
muži 18 1 19

celkem 38 1 39

Odhlášené osoby Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
ženy 28 5 33
muži 15 2 17

celkem 43 7 50

  Celkový počet obyvatel k 31.12.2007:   2030

Narodili se v r. 2007
Odstrčil Filip Vyňuchal Radek Nováková Simona
Pospíšilová Barbora Bělohlávková Elen Nováková Veronika
Sasáková Karolína Holásek Tomáš Kurpašová Kristýna
Gala Vojtěch Kilián Adama Zatloukalová Veronika
Klíma Martin Gofroj Nicolas Váňa Filip
Navrátilová Anna Hanák Jakub Vyroubalová Julie
Hlavinková Eliška Knittel Jakub Kosinský Miroslav
Bryx Tomáš Moravec Martin

Opustili nás v r. 2007
Škrobák Otakar Mužík Josef Stejskal Karel
Svozilová Jiřina Moudrá Marie Rygal Petr
Přikryl Josef Šebíková Hana Smékal Jiří
Navrátil Vladimír Dostál Mojmír Dovrtěl Antonín
Gažar Alois Ševeček Jan Zamazal Josef
Vanečka Michal Dohnalík František Kubíček Vlastimil
Jakeš Jaroslav

Brodek u Přerova Luková Celkově
01.01.2007 – 1815 obyvatel 01.01.2007 – 222 obyvatel 01.01.2007 – 2037 obyvatel

31.12.2007 – 1813 obyvatel 31.12.2007 – 217 obyvatel 31.12.2007 –2030 obyvatel
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Informace k projektu Czech POINT

Od 1.1.2008 je možné na Obecním úřadě – odd. matriky získat ověřené výstupy z veřejných 
informačních systémů veřejné správy a to z:

Rejstříku trestů
- je potřeba předložit občanský průkaz, cestovní pas centrálně vydaný (fialový), cestovní pas 

vydaný okresním úřadem (zelený), identifikační doklady (cizinci)
- spr. popl. 50,-Kč

Od 18.02.2008 je možné vydat Výpis z rejstříku trestů i zmocněncům, kteří žádají o výpis na 
základě plné moci jim udělené další osobou (formulář plné moci získá občan na obecním úřadě).

Katastru nemovitostí – výpis z listu vlastnictví
- podle čísla listu vlastnictví
- podle čísla popisného
- podle čísla parcely
- částečné výpisy

Obchodního rejstříku
- úplný výpis
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni

Živnostenského rejstříku

Správní poplatky:
Vydání ověřeného výstupu z ISVS – za první stránku 100,-Kč  za každou další 
i započatou 50,-Kč.

Počet vydaných žádostí z ISVS od 1.1.2008  do 29.2.2008

rejstřík trestů KN Obchodní rejstřík Živnostenský rejstřík
Leden
14 2 1 0

Únor
19 8 0 0

Nejvíce občané využívají podání žádosti o výpis z rejstříku trestů na který již nemusí čekat po dobu 
30 dní, ale dostanou jej na počkání.

Zapisování dětí do cestovního dokladu rodiče

Dnem 1.3.2008 nabude účinnosti zákon č. 106/2007 Sb., o cestovních dokladech a o změněně 
zákona  č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 
cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Uvedenou právní úpravou se od 1.3.2008 umožňuje zapisovat občany mladší 10 let do cestovního 
dokladu rodiče. Na základě zápisu mohou tyto děti překračovat státní hranice bez vlastního 
cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány.

- Pokud je rodič držitelem biometrického pasu a žádá o zapsání dítěte do 10 let, musí podat 
žádost pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu 
(Magistrát města Přerova, Olomouce apod.)

- K zapsání dítěte do cestovního pasu je potřeba doložit příslušnému obecnímu úřadu rodný 
list dítěte a rodný list jednoho z rodičů.

- Správní poplatek k zapsání dítěte do cestovního dokladu je 50,-Kč.

Margita Calábková
                                                                                                                                        matrikářka
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P O Z O R    Z M Ě N A

Rozpis svozu komunálního odpadu (popelnice) - změna od 1.4.2008

Počínaje dubnem letošního roku dochází ke změně svozu komunálního odpadu /popelnice/.
Popelnice budou vyváženy ve středu vždy sudý týden v měsíci v ranní směně od 6,00 do 12,00 hod.
Svoz plastů bude taktéž probíhat ve středu, současně s popelnicemi.
K přechodu na nový rozpis dochází 2.dubna 2008 t.j. středa

Doporučujeme občanům, aby popelnice byly nachystány již ve večerních hodinách den předem
tzn. úterý sudý týden.

duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

2.4.2008 14.5.2008 11.6.2008 9.7.2008 6.8.2008 3.9.2008 1.10.2008 12.11.2008 10.12.2008

16.4.2008 28.5.2008 25.6.2008 23.7.2008 20.8.2008 17.9.2008 15.10.2008 26.11.2008 23.12.2008

30.4.2008 29.10.2008

                                                                                                                           František Kovář
                                                                                                                          místostarosta obce
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                                                                                                         František Kovář
                                                                                                         místostarosta obce
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Putování historií aneb co se píše v kronice obce Brodek u Přerova.

,, Zasedání obecní…
Občané scházívali se do hromad, (asi schůzí), jež se konaly v hromadárně ve škole. Občané 

chodívali do hromad bosi. Jen rychtář měl boty pánské v nichž ke správě k vrchnosti chodíval. 
(posledním rychtářem byl Tomáš Dočkal). Při jednáních míval na hlavě čepici, ostatní občané 
mívali hlavy obnažené. V těchto hromadách vyřizovaly se všechny obecní záležitosti i odbývány 
soudy. O přísnosti svědčí to, že ten občan, který se nezúčastnil služeb božích v neděli a ve svátek, že 
byl pokutován bečkou piva, když se nezúčastnil bez náležité omluvy. Mimo to měl za pokutu, že 
ostatním občanům musel dveře otvírat a zavírat, nesměl se ale z piva nic napít.

O sv. Josefě a o sv. Martině odbývány pro rektora, nočního hlídače, strážníka, polního 
hlídače a pastýře tak zv. sýpky. Nezbytný nadvršek či nadměrek se prodal a propil, při kteréžto 
příležitosti odbývána společná večeře po ,, desátkách“ ( po desíti občanech ve skupinách).

,, Vrabčíů zjišťovali počet dobytka a jiné a poněvadž z nich nikdo neuměl psát, dělalina 
dvojitých destičkách vroubky a odtud název ,,vrabčí“.

Tresty...
Tresty, za různá provinění, byly přísné. Mimo nástroje, jež přišly k zapomenutí se uvádí ,, 

kláda“ a ,, trdlice“. v kládě sedával odsouzený s hlavou nebo rukama sevřenýma, na trdlici za 
pokutu sedával. Dopustil-li se kdo cizološství, byl s onou osobou svázaný, voděn po vesnici a 
tlučeno přitom na buben. Pro krádež trestaný byl uvázán na návsi k lípě u zvonice a ukradený 
předmět položen vedle něho. Čeleď trestávána byla v neděli, mužská holí na zadnici, ženská 
mrskána metlou. 

Obchod...
První obchod byl zřízen v Brodku asi okolo r. 1850, kdež se prodávala toliko sůl, ocet a 

tabák. Olej vozili po vesnicích olejníci, kolomaz kolomazníci. Právo ostatkové vykonáváno do let 
šedesátých ( 1860). Taktéž honění krále o sv. Duchu.

Poutě...
Odedávna je zvykem vykonávati pobožnost na poutích. Pátou neděli po veliké noci se 

chodívalo na Hostýn. Do Křtin šesté úterý po veliké noci a do Dubu na Navštívení Panny Marie. 
V pondělí o císařském posvícení neodbývá se v obci žádná veselost, ježto občané vykonavše v době 
první cholery v tuto neděli pouť na sv. Hostýn a vyprosivše její zaniknutí, učinili tento slib. “

Toto je doslovný opis z kroniky, včetně některých pravopisných a datových nepřesností.

E. Tkadlecová



Str. 9

Klub SENIORŮ

zahájil svou činnost  opět v únoru  schůzkou, kde jsme se setkali s místostarostou obce 
panem Kovářem , který nás informoval  o  organizaci úklidu veřejných prostranství.
Dál jsme  si stanovili  program akcí a zájezdů. Takže v nastávajícím čase   nás čeká zájezd do 
Luhačovic dne 15. dubna a který je k dnešnímu dni již plně obsazen. Dále se uskuteční zájezd do 
Vídně dne 13. května a mohou se jej  zúčastnit i ostatní občané. .Jeho cena   je pro všechny  
300 Kč mimo pojištění osob.
10. června se koná zájezd do Lednice s prohlídkou zámku, případně skleníku a minaretu a do Valtic 
s prohlídkou zámku. 

Na 16.září pak máme v plánu zájezd do Telče s prohlídkou honosných sálů a na zámek do Třebíče 
s prohlídkou baziliky, židovské čtvrti a hřbitova. Tyto památky jsou zapsány v UNESCO.

Na všechny tyto akce jsme získali dotaci od Obecního úřadu ve výši 15 000 Kč (5 000 za 
nevyčerpání  v min.roce) a během měsíce dubna se dovíme, zda se nám podaří  získat opět dotaci 
z Krajského úřadu v Olomouci jako v minulém roce. V tom případě opět zajistíme cestovatelské  
přednášky.
O naši činnost projevili zájem další senioři z obce, k dnešnímu dni máme již 100 členů.

Irena Prokešová
jednatelka KS Brodek u Přerova

Okénko do ZUŠ

Ve středu 20. února  se vydala paní učitelka Jana Koukalová se svou žákyní  Viktorií 
Binderovou do Lipníka. Nejely ovšem na výlet, ale zúčasnily se Okresního kola soutěže Základních 
uměleckých škol ve hře na klavír. V konkurenci žáků z uměleckých škol z Přerova, Lipníku, 
Hranic, Kojetína a Potštátu získala Viktorka pěkné 3. místo. Tím se opět potvrdilo, že se žáčci 
z brodecké ,, zušky“ v soutěžích nemusí stydět za své hudební výkony.

Paní učitelce Koukalové děkuji za přípravu i ostatních žáků, kteří nás reprezentovali ve 
školním kole v Přerově a Viktorce Binderové gratuluji k ocenění.

    E. Tkadlecová
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Milí bývalí spoluobčané!

Konečně po zdlouhavých úředních peripetiích schvalování, podpisování a rozhodování se dá říct, že 
od 1.března je jisté, že paní doktorka Ježíková je pověřena a zplnomocněná stát se Vaší paní 
doktorkou. V A Š Í  paní doktorkou – zdůrazňuji, nemám totiž většího přání v mé kariéře lékaře 
která trvala od r.1972, aby se má nástupkyně stala člověkem V a š í m a pro Vás, a to tak, jak jsem 
se cítila já mezi Vámi a doufám, že i vy se mnou.
Mé rozhodování opustit medicínské působení nabývalo na rozhodování s přibývajícími 
ekonomickými tlaky v politice tomto bezzákonném zdivočelém státě, kde řadový občan je jen 
součástí podvodné a nepoctivé peněžní politiky. Necítila jsem se sebrat síly a vše ustát.
Promovala jsem v r.1972 na Universitě J.E.Purkyně v Brně a již jako mamča jednoroční dcery Lady 
jsem nastoupila na vytoužené místo patologa ve Znojmě. Tento obor jsem si zvolila pro jeho 
náročnost, nutnost naučit se medicínsky myslet, hlavně tento obor nabízí dokonalou znalost 
lidského těla, které nás umí vždy překvapit v momentě určení diagnosy. Být dobrým lékařem, 
znamená především být dobrým diagnostikem. Lék se pak už vždy najde.
Ve Znojmě jsem zbudovala v nové nemocnici odd. patologické anatomie a to na úrovni moderních 
vyšetřovacích histologických metod, které slouží dodnes. Mým kolegou byl MUDr. Berka V.,jeho 
otec byl zakladatelem soudního lékařství jako oboru u nás (jeho bysta je na teoretických ústavech 
UP v Olomouci). Tím jsem se dostala i k oboru kriminalistiky a soudní medicíny a v té době to byly 
skutečně zápletky a případy téměř detektivní a velmi ráda vzpomínám na toto období spolupráce 
s Policií a dobu, kde i zločin ctil zákon.
V r.1974 se mi narodila druhá dcera Kamila a po nevydařeném manželství jsem se rozhodla 
přihlásit do konkurzu do OÚNZ Přerov, nemocnice Hranice na primáře patologie. Tak jsem před 
30-ti lety skončila v tomto kraji, kde jsem opět budovala patologii v Hranicích a později i v Přerově. 
Pan Prof. Kubis – ředitel nemocnice mně přesvědčil abych se dala na dráhu onkologa, protože tento 
obor nabýval na nutnosti koncepce oboru na okrese.
Odatestovala jsem tedy z onkologie u Prof. Klennera a Prof. Kouteckého v Praze a působila jako 
vedoucí lékař na onkologii až do osudného dne, kdy dosud záhadou obestřené jednání na mé místo 
jmenovalo MUDr. Skopala. Musela jsem zmobilizovat všechny síly a absolvovat strastiplnou cestu 
příprav k atestaci z všeobecného lékařství, abych mohla být praktickým lékařem. Všechno zlé je pro 
něco dobré a tak to dobré mne potkalo až na obvodě v Brodku.
Můj delší pobyt v Číně kde jsem jako lékař mezinárodní pracovní skupiny ve vnitrozemí, kde bída a 
život jsou na hranici nepochopitelnosti mne utvrdil v tom, že peníze nedělají člověka spokojeným a 
šťastným. Životní filosofie této země a lidí vás změní a utvrdí v tom, že dobro plodí dobro a zlo 
plodí zlo.
Pan farář, pan učitel a pan doktor byli pro nás na vesnici z které pocházím, z Vranova nad Dyjí, 
vždy vzorem lidských ctností. A tak stát se vesnickým doktorem bylo naplněním mého poslání.
Můj dědeček a babička měli ve Vranově nad Dyjí mlýn, což nás jako vnuky předurčilo k útrapám 
při touze jít studovat. Já jsem začínala jako uklízečka hlavní chodby ve Fakultní nemocnici v Brně, 
jeden bratr byl zámečník a druhý brigádník. Dnes máme všichni tři vysokou školu, našim dětem 
jsme také dopřáli všem vysokoškolské vzdělání. Jako sourozenci jsme hrdí na to,že k naší existenci 
nám nepomohli rodiče  svým vlivem, penězi, či známostmi. Co máme, tak svou pílí a 
houževnatostí. Proto jsem si nechávala od mnohých z vás vyprávět osudy rodin, útrapy, radosti i 
starosti, které má každá rodina a její příslušníci. Tolik moudra, životních osudů a tragédií, které 
jsem od vás vyslechla, byly promne vždy příkladem nesmírné lidské síly a odvahy o zachování 
rodu, majetku, hrdosti a cti. Tato doba není schopná tyto hodnoty pochopit a dále je utvářet.
 Nekonečně drobné rady starých hospodyň, recepty které se nikde nedočtete, překvapení čisté 
venkovské duše, to vše bylo kořením mé každodenní praxe která je neopakovatelnou, ale krásnou 
minulostí. Mé vzpomínání a životopis prosím vezměte jako vyznání lidem, kterých jsem si vážila, 
mezi kterými jsem žila mnoho let a nechci aby má osoba byla obestřena dohady. Chtěla bych, abych 
byla malou součástí dění v Brodku v krátkém, ale pro mne důležitém období přelomu století. Mám 
dvě dcery, Lada 38 roků, je inženýrka – zahradní architekt, studovala v USA a je provdána a žije 
v Bonnu. Má dvě děti, třetí v naději očekávají. Dcera Kamila  má 34 roků, ukončila studium na 
Universitě Karlově v Praze – husitskou teologickou fakultu, je magistr a teolog. Pracuje jako 
ředitelka Domova důchodců, který vede v duchu v duchu vzájemných míru milovných vztahů a 
lásky, což se jí v dnešní době daří s nasazením mnoha sil.
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S manželem Ryšavým Jiřím, který se mi stal pro jeho tolerantnost, vzácnou povahu skromného, 
pracovitého a svobodomyslného člověka velkou oporou, máme celkem 7 vnuků a všichni jsou naši. 
Vnoučata se těší, že se staneme dědinkem a babičkou, kteří budou mít na ně čas a my je budeme 
vychovávat v duchu rodinných tradic jako pracovité, čestné a snaživé lidi.
Má praxe se vším tím pěkným by nemohla být tak kořeněná, kdybych neměla vedle sebe sestřičku 
Alenku. Celý svůj život, dětství, dospělost, výchovu dětí a nyní roli babičky  prožila mezi vámi a 
tak znalost celých rodokmenů i se všemi pikanteriemi a tragediemi rodin se staly nedílnou součástí 
každodenní naší praxe, která je neopakovatelná a nezapomenutelná.
Jako poslední sdělení mi dovolte abych vás ujistila, že mým zájmem byla především skutečnost, 
aby můj nástupce byl laskavým člověkem a lékařem dobrým po stránce odborné i lidské a to bez 
ohledu na výhodný prodej pro mne. 
Určitě jsem prodejem své ordinace nezbohatla, to vás ujišťuji, ale bohatství vzpomínek na vás 
všechny za léta strávená s vámi vše vyváží.

Vzájemnou náklonnost, důvěru a zdraví přeji vám všem a paní doktorce tolik radosti a štěstí, jako 
jsem měla v Brodku s vámi já. 

Za vše dobré i zlé prožité s vámi dík.

MUDr. Horná Alena
Dvořákova 35
750 00 Přerov

MUDr. Helena Ježíková

Praktický lékař pro dospělé
A k u p u n k t u r a

Ordinační doba v Brodku (Masarikovo náměstí 100)

Pondělí 8:00  -  12:30 - - -

Úterý 8:00  -  12:30 - - -

Středa 8:00  -  12:30 14:30  -  17:00 Akupunktura, prevence

Čtvrtek 8:00  -  12:30 - - -

Pátek 8:00  -  12:30 - - -

Ordinační doba v Majetíně (Náves 47)

Pondělí - - -   neordinuje se  - - -

Úterý 13:00  -  14:00 od  14:00 Akupunktura, prevence

Středa 13:00  -  14:00 - - -

Čtvrtek 13:00  -  14:00 od  14:00 Akupunktura, prevence

Pátek - - -   neordinuje se  - - -

Na akupunkturu a preventivní prohlídky je nutno se objednat předem.
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Dům s pečovatelskou službou

Obec Brodek u Přerova nabízí svým občanům pečovatelské služby. Pečovatelská služba je terénní 
nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, kde se narodily 3 a více 
dětí, a to do čtyř let věku těchto dětí. Služba je poskytována v místě, čase a v rozsahu dohodnutém 
ve smlouvě o poskytování sociální služby. Posláním je podporovat běžný způsob života klientů, 
pomáhat jim v nepříznivých životních situacích zvládat pobyt v domácím prostředí, zajišťovat 
nutné práce v domácnosti a další životní potřeby. Služba je flexibilní a časově dostupná dle potřeb 
klientů. Služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách a standardy kvality 
sociálních služeb.

Postup při jednání se zájemcem o službu:

sociální pracovnice pečovatelské služby provede šetření v místě trvalého bydliště zájemce o 
poskytování pečovatelské služby, při kterém je sepsána „Žádost o poskytování pečovatelské 
služby“, jsou zjišťovány důvody, osobní cíle a je sestaven individuální plán služby, je vypracována 
„Smlouva o poskytování pečovatelské služby“, jejíž součástí jsou přílohy s vnitřními pravidly 
poskytované služby, s úhradami a výčtem úkonů služby. Při předání „Smlouvy“ je klient seznámen 
s klíčovým pracovníkem, který bude jednotlivé úkony provádět, a to na základě dohodnutého 
časového harmonogramu. 

        Úkony pečovatelské služby a úhrady za jednotlivé úkony

výše důchodu
úkony pečovatelské služby

do 6300 Kč 6301,- - 7800,-Kč nad 7800,- Kč
běžné úkony osobní hygieny, pomoc 
při přesunu na vozík nebo lůžko, 
pomoc při použití WC, pomoc při 
oblékání, atd.

7,- 10,- 12,-

pomoc při podávání jídla, pití, příp. 
léků

6,- 8,- 10.-

rozvoz obědů autem v terénu 7,- 7,- 7,-
doprava obědů na DPS 5,- 6,- 7,-

velký nákup  30,- velký nákup  30,- velký nákup  30,-
nákupy a pochůzky 

malý nákup 13,- malý nákup 14,- malý nákup 15,-
práce spojené s udržováním 
domácnosti

15,-/1/4hod 15,-/1/4hod 15,-/1/4hod

pomoc při přípravě, uvaření snídaně, 
svačiny, oběda, večeře

10,-/1/4hod 10,-/1/4hod 10,-/1/4hod

velký úklid bytu, úklid po malování, 
mytí oken

25,-/1/4hod 25,-/1/4hod 25,-/1/4hod

praní prádla 25,-/1kg 25,-/1kg 25,-/1kg

žehlení 15,-/1kg 15,-/1kg 15,-/1kg
donáška uhlí, dřeva – za každých 15kg 25,-Kč/15kg 25,-Kč/15kg 25,-Kč/15kg
štípání a skládání dřeva – za každých 
15kg

25,-Kč/15kg 25,-Kč/15kg 25,-Kč/15kg

donáška vody, topení v kamnech,
vynášení popela, čištění kamen

20,-Kč 20,-Kč 20,-Kč

doprovod např. na vyšetření, instituce, 
atd.

45,-Kč/hod 45,-Kč/hod 45,-Kč/hod

Sociální poradenství zdarma
Bc. Marie Pospíšilová

                                                                                                 sociální   pracovník
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Proč musely zemřít?

…snad proto, že tvořily živou bránu tam, kde již mrtví odpočívají,
…nebo proto, že už byly staří a nemocní a tím pádem pro společnost nepotřební,
…nebo snad proto, že na jejich místě musí stát parkoviště pro plechové miláčky,

…nebo…
…a to pevně věřím, že to nebylo jen pro tu trochu shozeného listí na podzim.

Ano, měli se občané vyjádřit zda nás stromy u hřbitova ohrožují (posudky, pro-proti)
Ale je tu jedno velké ALE!!! Při samotném kácení, pokud už k němu mělo dojít, měl být přizván 
odborník, který by mohl určit již při odřezání větví, jak na tom jsou zdravotně -  naše stromy -  
kaštany - odborně Jírovec maďal.

Nejsem přes stromy žádný odborník, ale přece jen se o ně trochu zajímám a vím, že:
„letorosty jsou velmi silné a téměř na prst tlusté, hnědavé, poseté světlejšími lenticelami“.
Hned jak se přistoupilo k ořezávání horních pater kaštanů, bylo mi jasné, že kromě jednoho stromu 
(přerovská strana) jsou ostatní ve velice uspokojivém stavu. Ty staré jizvy, co měly od neodborných 
zásahů z dřívějška, nezasáhly hlavní kmen stromů. Ale prořezání již bylo tak silné, že se již proti 
motorové „zubaté smrtce“  nedalo nic dělat.

I když nám už jejich nádherné velké květy nebudou připomínat svíce, a dětem se ztenčí 
zdroj oblíbeného materiálu (plodu kaštanu) pro výrobu nejrůznějších figurek, je nutné si z tohoto 
omylu vzít ponaučení.

Nedávno, jsem se  procházel v okolí obce Majetín. Jako milovník přírody jsem byl nadšen 
biokoridory lemujícími téměř všechny polní cesty. Věřím, že i naše obec pro přírodu udělá něco 
podobného, když už nestojíme o to, aby byly vzrostlé stromy v bezprostřední blízkosti našich 
domovů.

Ještě na závěr k pokáceným kaštanům: 
I když zhruba od roku 1986 jsou u nás jírovce napadány motýlkem klíněnky  jírovcové a stromy to 
silně oslabuje, stále se jim daří přežívat. Jako vzor uvádím nádherné stromy u restaurace 
p.Zbožínka. (Restaurace U nádraží). Díky jemu za vzorné pečování a Vám všem za ohleduplnost 
k těmto nádherným stromům.

Něco o jírovci: -dřevina pochází ze Střední Asie a Balkánu.
-v roce 1576 se dostala do Vídně k botanickému prozkoumání,    
k nám byla dovezena krátce na to.
-jako památný strom bývá jírovec vyhlašován zřídka, protože nepatří 
k dlouhověkým dřevinám.
-v době hladomorů sloužily plody lidem jako nouzová potravina.
-má léčivé účinky aeesculin (zabraňuje hromadění vody v organismu)
-Nej u nás- Nová Ves (Bruntál) 577cm (obvod kmenu ve výšce 130cm 
nad terénem).
-Nej v Evropě – Německo 720cm

Čerpáno z knih: Průvodce přírodou
   Památné stromy

Pro ty kteří si stojí za tím, že stromy byly nemocné a shnilé, byla provedena fotodokumentace a 
video nahrávky. K nahlédnutí viz. autor:

       Vychodil Jiří
občan Brodku u Přerova
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Vážený pane Jiří Vychodile,

dovolte mně, abych reagoval na váš článek „Proč musely zemřít?“.
Uvedu pouze fakta:

- zdravotní stav stromů před vstupem na hřbitov byl posouzen znalcem v oboru zahradní a 
krajinářská tvorba,posudek je k nahlédnutí na obecním úřadě

- informace o zdravotním stavu stromů byla občanům podána v Brodeckém zpravodaji 
č.2/2007, březen 2007,do dnešního dne žádná diskuze,žádné řešení

- vykácením stromů byla zvolena jedna ze tří navrhovaných variant,která byla 
nejekonomičtější

- v prostoru před hřbitovem budou vysázeny/podzim 2008/ dva nové stromy,což bylo ve 
zpravodaji uvedeno a bude provedena úprava pro posezení-lavičky

- byly ponechány dvě lípy v prostoru hřbitova,které je třeba odborně ošetřit,výsadba stromů 
v prostoru před hřbitovem byla prováděna v malých úponech

- za poslední dva roky obec Brodek vysadila tři interkční prvky v k.ú. Brodek,cesta směrem 
ke Kleštínku,polní cesta na Stráži,polní cesta k vodárně

- v letošním roce bude provedena rekonstrukce polní cesty C3 za cukrovarem směrem na 
Císařov a podél této cesty bude vysázen biokoridor 

Na závěr krátce uvedu kácení dřevin na k.ú. Brodek v měsíci únor 2008. Bylo provedeno kácení 
stromů, které byly suché /bříza v parku,jasan ul.Tovární,5 ks jasan a 2 ks ovoc.strom v prostoru 
tzv.cukrovarnických rybníků a náletové dřeviny/, došlo k vykácení 2 ks přerostlých borovic 
v prostoru ZŠ na ul.Majetínská, lípa na hřbitově-zkřehlé větve ohrožovaly pomníčky hrobů.
Zemřely, ale na jejich místě vyrostou nové stromy, které přinesou nám a další generaci vyšší 
estetickou hodnotu.
                                                                                                 František Kovář
                                                                                                místostarosta obce

Až se fotbalové jaro zeptá….
                                                                                                                                             Foto archiv

Tak jako každou zimu, tak i letos naši 
fotbalisté neusnuli zimním spánkem, ale naopak 
se pilně připravovali na jarní část svých soutěží.

Ti nejmenší za odborného dozoru Ivoše 
Horáka a Viktora Kociana každou sobotu v místní 
sokolovně.

Žáci s jejich trenéry Jaroslavem Pavlišem 
a Zdeňkem Kouřilem zajížděli jedenkrát týdně do 
haly v Kožušanech.

Dorost s B-týmem mužů trénovali taktéž 
jedenkrát týdně pod vedením Josefa Světlíka a to 
v hale v Žeravicích.

U A týmu mužů došlo nejprve k posílení 
kádru o Ondřeje Vrbu, hráče který již před 5 lety za náš tým hostoval z Vítkovic. A ještě se k týmu 
přidal Dalibor Javorský, který přišel na hostování z Vlkoše. Tak jak bylo v předešlém čísle 
zpravodaje naznačeno proběhlo zimní soustředění za účasti 19 hráčů na Rusavě pod vedením 
trenérů Richarda Poláka a Pavla Janošíka. Dále jsme se zúčastnili kvalitně obsazeného turnaje na 
umělé trávě v Holici. Naši hráči obsadili výborné 3. místo. Nejlepším střelcem turnaje byl s 5 
vstřelenými brankami již zmíněný Ondřej Vrba a nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhodnocen 
náš Lukáš Jedelský. 

Nezbývá než všem našim fotbalistům popřát mnoho gólů v soupeřových sítích a především 
radost z fotbalu.  

                                                                                      Za FK Brodek Josef Lochman.
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OPRAVA  SILNICE II/150  DUB N/M.– PŘEROV - INFORMACE Z JEDNÁNÍ

      Dne 11.3.2008 se uskutečnilo v sále OÚ Brodek u Př. pracovní setkání na  téma : Silnice II/150 –
stavební úpravy za účasti zástupců investora, projektanta, zastupitelů obce a několika desítek občanů obce. 
       Nevím, jakou informaci přineslo jednání vám, občanům. Pro mne, osobu zasvěcenou, však nepřineslo 
nic nového, pozitivního. Zástupci investora  a projektanta sdělili, že zpracovaná dokumentace je v pořádku,  
že dešťová voda nebude stékat z komunikace II/150 k domům a že nezhorší stávající odtokové poměry. 
Starosta toto stanovisko bohužel obhajuje. Mají pravdu, nezhorší odtokové poměry. Protože horší už to 
nemůže být. O tomto stavu rozhoduje nevhodná poloha komunikace. V té je asi od roku 1975 po položení 
několika vrstev asfaltové směsi. Ale o této, pro mnohé, zřejmé záležitosti se v této chvíli nechci zmiňovat. 
Zajímalo mne, jaké stanovisko zaujmou nebo jak se budou na jednání vyjadřovat přítomní zastupitelé obce. 
Naskytl se pro mě velmi smutný pohled. Ani jeden z nich necítil potřebu se vyjádřit nebo zaujmout 
stanovisko. Nemůže být pro ně omluvou, že dané problematice nerozumí a že neměli příležitost se s ní 
seznámit. Měli jich několik : 
       1.) V září 2007 dostali na vědomí můj dopis adresovaný investorovi, ve kterém   dávám najevo, že  
zvolil nevhodné řešení opravy komunikace, k němuž měl neúplné informace (zveřejněný v Brod.zpr. č.4/07).       
       2.) Z usnesení rady obce z 5.11.2007 se mohli dozvědět, že RO nesouhlasí s námitkou proti zpracované 
proj.dokumentaci, kterou podalo několik desítek občanů. 
       O tomto usnesení, a zejména o tom, co mu předcházelo,  se musím vyjádřit podrobněji, neboť se pro mě 
stalo velmi překvapující. O námitce se jednalo na jednáních dne 15. a 30.10.2007. Jejich výsledkem bylo 
doplnění dokumentace o provizorní odvodnění Masarykova náměstí, které původní dokumentace 
neobsahovala. Byl o tom sepsán  protokol, který účastníci jednání, včetně starosty a místostarosty, podepsali 
bez připomínek. Následně 1.11.2007 je vydáno stavební povolení na stavbu, ve kterém správní orgán uvádí, 
jak se vypořádal s námitkami. A 5 dní poté 5.11.2007 se rada obce usnese, že nesouhlasí s námitkami 
občanů?! Nevím, zda členové rady obce si uvědomují, jakou vizitku si dali. To usnesení je naprosto mimo 
realitu. Je to stejné, jako kdyby se usnesli na tom, že nesouhlasí s tím, že včera pršelo.
       3.) V polovině prosince 2007 dostalo zastupitelstvo obce na vědomí  odvolání občanů proti vydanému 
staveb. povolení (zveřejněno v Brod.zprav. č.5/07). 
       4.) Z usnesení RO ze dne 27.12.2007 se zastupitelé dozvěděli, že RO samozřejmě nesouhlasí s podaným 
odvoláním. 
       5.)  Dne 20.2.2008 jsem dal zastupitelstvu obce na vědomí doplňující sdělení k odvolání proti 
staveb.povolení, ve kterém adresátovi – odvolacímu správnímu orgánu sděluji možnost vzniku kolize ve 
výškovém uspořádání dokončované stezky do Lukové s komunikací II/150.                        
       6.) Dne 21.2.2008 podalo několik desítek občanů  obce žádost adresovanou zastupitelstvu obce ( k 
dnešnímu dni ji podepsalo již několik stovek občanů), aby neprodleně vstoupilo do odvolacího řízení s cílem 
dosáhnout změny ve výškovém uspořádání komunikace II/150.
       Lze konstatovat, že v průběhu téměř 6 měsíců se zastupitelstvo obce na svých jednáních ani jednou 
nezabývalo technickým řešením opravy komunikace. Nikdy nikdo nenavrhl v tomto smyslu doplnění 
programu jednání zastupitelstva. Až  v průběhu odvolacího řízení, tedy v době, kdy občané již několik 
měsíců jsou nuceni  hájit své zájmy, se uskuteční dne 11.3.2008 jednání s občany, na kterém neslyší  z úst 
zastupitelů ani slovo. Hodnotit tento stav lze takto : Občané, kteří mají mandát o obci rozhodovat a nesou 
tedy za ni odpovědnost, se nacházejí v hlubokém spánku. Jaký vývoj lze očekávat ? Buď tito občané setrvají 
v tomto spánku a počkají si na vydání rozhodnutí odvolacího správního orgánu. Nebo se probudí a okamžitě 
svolají jednání zastupitelstva. Odhaduji, že pak mají dvě možnosti : potvrdit usnesení rady obce z 27.12.2007 
nebo toto usnesení zrušit a konečně se, sice pozdě ale přece, k opravě komunikace vyjádřit.
       Jednání dne 11.3.2008 se zúčastnil na mé pozvání pracovník Ústavu pozemních komunikací, fakulty 
stavební VUT Brno ing.Martin Smělý, který se již v listopadu 2007 negativně vyjádřil ke zvolenému 
způsobu opravy komunikace (vyjádření uvedeno jako příloha této informace) a který toto vyjádření 
prezentoval na jednání. Projektant ing.Široký se vyjádřil, že podkladem pro zpracování dokumentace mu 
byla Zpráva o diagnostice  silnice II/150 ze září 2005 zpracovaná firmou Nievelt Labor Praha, spol. s r.o. a 
že komunikace snese předepsané zatížení dalších 20 roků. Tato zpráva však nepřinesla dost důležitou 
informaci, že pod asfaltovými vrstvami se nachází dlažba z kamene. Přičemž tato zpráva popisuje na dvě 
desítky  sond, které byly provedeny vývrty a kopáním. Sondy přinášejí složení vrstev v mm, některé až do 
hloubky 500 mm. Pod asfaltovým souvrstvím se nachází vibrovaný štěrk a dále hlinité, písčitohlinité nebo 
písčitojílovité podloží. Ani jedna sonda nepřináší informaci, že při vrtání nebo kopání byla zjištěna dlažba.  
Nezjištění dlažby pod asfaltovými vrstvami lze pokládat za závažné pochybení. A to nechci spekulovat, zda 
sondy nebyly provedeny pouze s pomocí tužky a papíru. Nejsem si totiž vědom skutečnosti, zda v roce 2005 
na komunikaci někdo prováděl vrtané a kopané sondy. Tyto práce by zanechaly na jejím asfaltovém povrchu  
stopy. Pokud někdo z občanů zaznamenal takové práce, budu vděčný, když mi o tom poskytne informaci. 
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S ing.Smělým jsme se shodli na konstatování, že tyto rozpory se skutečností vrhají na zprávu nedůvěryhodný 
pohled. Již ve svém dopise investorovi ze září 2007 jsem ho žádal  o prověření této zprávy o diagnostice. 
Nedostal jsem však uspokojivou vysvětlující informaci.  Ing.Smělý doporučuje provést novou diagnostiku 
komunikace, která přinese průkazné hodnocení. V příloze přikládám vyjádření Ústavu pozemních 
komunikací a Ústavu vodního hospodářství obcí, fakulty stavební VUT v Brně k předložené projektové 
dokumentaci opravy komunikace II/150.

                                                                                         Radek Zbožínek                     
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                                                                                                                   Kresba   Jiří Přikryl
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Světoví orientační běžci poběží v Brodku a v Citově
                                                                                                                                                                   Foto archiv
Na pátek 11. dubna 2008 je do Brodku naplánovaná mezinárodní 
premiéra – závodu světové série v parkovém orientačním běhu 
v disciplíně sprint. 
Orientační běh je sportovní odvětví, které sice probíhá převážně 
v lese, nicméně v posledních 10 letech vznikla právě disciplína 
sprint, která se běhá jednak na kratší vzdálenosti (předpokládaný čas 
vítěze – 20 minut) než klasická trať v lese,  a jednak také v prostředí 
parků měst a vesnic, tak aby cesta k médiím byla co nejkratší. A to je 
i případ závodu v Brodku. Centrum závodu bude na místním hřišti, 
kde bude umístěn cíl závodu, pódium pro slavností zahájení, 
vyhlášení výsledků a koncert dechové kapely. Na start budou 
závodníci odváženi autobusy do Hrubého lesa a samotná trať povede 
z lesa kolem Citovského mlýna, přes vypuštěné laguny cukrovaru 
Tovární ulicí do Tylovy ulice a odtud na samotné hřiště. Jelikož pro 
regulérnost závodu musí být omezena doprava na místních komunikacích Tovární, Tylova, Tyršova 
a prosíme občany o pochopení této situace a žádáme obyvatele těchto ulic, aby pohyb auty 
v uvedenou dobu tj. pátek zhruba od 15 do 18 hodin, omezili jen na opravdu nezbytné případy.
Důvodem proč závodníci zavítají do Brodku je ta skutečnost, že v době od 10. do 20. července 2008 
proběhne v Olomouckém kraji Mistrovství světa v orientačním běhu a závod v Brodku je součástí 
Otevřeného Mistrovství Moravy (které dále obsahuje závody v Prostějově, ve Ptení a na Bouzově) a 
bude sloužit jako generálka jak pořadatelům, tak závodníkům. 
K dnešnímu dni je přihlášeno zhruba 180 závodníků a 
závodnic z 12 zemí světa. Na startu budou jak velmoci 
Norsko, Švédsko, Finsko (v čele s úřadujícími mistryněmi 
světa Miinou Kauppi a Heli Jukkolou)a Velká Británie, tak 
samozřejmě kompletní naše, slovenská, polská a maďarská 
reprezentace, velmi silní Rusové a Litevci, závodníci 
Kanady,  ale i úplní nováčkové ve světe orientačního běhu –
dvojice reprezentantů Somálska. 
Jako komentátor závodu v českém jazyce by měl působit 
legendární Štěpán Škorpil, v angličtině (ale i němčině, 
finštině a švédštině) by ho měl doplňovat 
Fin Anders Vestergaard.                                                                                                   Foto archiv

Časový program :  

14.50 -15.20 vystoupeni dechový soubor (hřiště)

15.20 – 15.40 slavnostní zahájení (hřiště) – přivítání, proslovy, hymna a vztyčení vlajky České 
republiky, představení nejlepších mužů a žen 

15.30 – 17.00 intervalový start závodníků (Hrubý les)

15.40 – 15.55 vystoupení dechový soubor (hřiště)

15.55 předpokládaný doběh závodníků startujících na začátku startovní listiny 

16.00 – 16.30 vystoupení dechový soubor 

17.25 předpokládaný doběh závodníků startujících na konci startovní listiny 

17.30 vyhlášení výsledků  (květinový ceremoniál) 

Jménem pořadatelů bychom chtěli všechny občany Brodku pozvat na tuto událost, která bude nejen 
sportovním, ale i kulturním zážitkem !

                                                                                               za pořadatele Dušan Vystavěl  
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Za účelem rozšíření reportáže, zveřejnění a dalšího společného postupu
hledáme občany kteří byli poškozeni jednáním Ing. Ladislava Navrátila 

bytem Brodek u Přerova.

Přikryl Jiří
Tovární 463
Brodek u Přerova 751 03

________________________________________________________________________________

Zpravodaj vydává Obec Brodek u Přerova ve spolupráci se sportovně – kulturní komisí.
Masarykovo nám. 13 ,  751 03  Brodek u Přerova   IČO : 00301078

Zpravodaj   1/2008  vychází  21. března 2008
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 : zpravodajbrodek@seznam.cz
               b)  na disketě 3,5“ nebo CD nosiči na sekretariát Obecního úřadu
                           Termín uzávěrek pro rok 2008 :    10.    3.   2008
                                                                                   9.    6.   2008
                                                                                   8.    9.   2008
                                                                                   1.  12.   2008

           
                        Zpravodaj vyjde vždy 14 dní po uzávěrce.


