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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
ve stručnosti Vás chci informovat o ukončení realizovaných akcích a také o událostech, které se 
budou v naší obci v nejbližších dnech konat. 
Otevření nové tělocvičny ZŠ
V květnu jsme ve spolupráci s naší základní školou slavnostně otevřeli tělocvičnu pro ZŠ. Žáci 
základní školy zde cvičí již od března, ale řada rodičů školáků a také občanů Brodku si přála 
shlédnout prostory dokončené nové tělocvičny. Slavnosti se zúčastnil Ing. Pavel Sekanina, 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje, starostky a starostové obcí mikroregionu Dolek a 
mikroregionu Království, zastupitelé obce Brodek u Přerova a několik stovek občanů. V úvodu 
slavnosti byla přečtena zdravice Ing. Miloslava Vlčka, předsedy PS Parlamentu ČR. Po několika 
krátkých projevech se představili mažoretky a žáci školy s řadou připravených vystoupení. 
V budově ZŠ byla připravena výstava fotografií zachycující průběh výstavby nové tělocvičny. 
Fotografie zachycující slavnostní atmosféru jsou umístěny na barevné dvoustraně.

                                                                                                                                    Foto archiv

Obnovené brodecké hody
Již v minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o společné snaze rady obce a sportovně -
kulturní komise obnovit hody v Brodku. Myslím si, že hodové slavnosti probíhají v malých i 
velkých obcích a nerozlučně patří k základním dobovým zvykům. Jako rodák z Brodku si 
vzpomínám, že se na hodové tradice v naší obci vždy dbalo. Poslední několik desítek let to bylo 
spíše formou rodinných setkání.
Hody je třeba chápat ve dvou neoddělitelných rovinách – církevní a světské. Na těchto dvou 
rovinách jsme postavili pro začátek skromný program, doplněný o slavnostní otevření nové 
cyklistické stezky Brodek u Přerova -Luková. Musím přiznat, že zajištění kolotočů půl roku 
předem je nadlidský výkon. Informace o programu následují dále.

Sportovní den mikroregionu Království
Další akcí pořádanou v naší obci bude Sportovní den mikroregionu Království. Jedná se o 
putovní akci, kterou zahájila v loňském roce obec Velký Týnec a byla účastníky přijata s velkým 
ohlasem. Nyní je řada na naší obci, která je v mikroregionu druhou největší obcí. Musíme 
připravit podmínky pro konání sportovních soutěží, zajistit sportovní trofeje a ceny. Akce je 
hrazena z dotace, kterou získal mikroregion Království na pořádání kulturních a sportovních akcí 
v roce 2008. Více o programu a pravidlech sportovní akce se dovíte dále.
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Kanalizace a stočné
S ohledem na získání dotace na novou kanalizaci v Brodku, byla nucena obec Brodek u Přerova 
vypovědět smlouvu se společností VaK Přerov, a.s. na provozování stávající kanalizace. 
Ministerstvo životního prostředí musí respektovat podmínky Evropské unie a odmítá poskytnout 
dotaci tam, kde se podílí soukromý sektor, tj. v našem případě společnost VaK Přerov.
Co to pro občany Brodku u Přerova bude znamenat? Společnost VaK Přerov, a.s. ukončí s vlastníky 
nemovitostí v Brodku u Přerova smlouvy o provozování kanalizace ke dni 30.6.2008. Následně 
budou uzavřeny nové smlouvy s obcí Brodek u Přerova, která bude vybírat stočné v půlročních 
intervalech. Kalkulace stočného a další informace budou upřesněny na vývěsce a internetových 
stránkách OÚ Brodek u Přerova.  

Vážení spoluobčané,
Přeji Vám mnoho slunečných dnů, příjemné prožití dovolené a dětem mnoho krásných 
prázdninových zážitků.

              Ing. Jan Beneš
  starosta obce

BRODECKÉ HODY
konané v sobotu 21. června a neděli 22. června 2008 

v obci Brodek u Přerova a místní části Luková

Sobota 21.6.2008
8.00  -  14.00 hod. Hodový turnaj v kopané žen

na fotbalovém hřišti FK Brodek u Přerova.
Pořádají VIKTORKY Brodek u Přerova, účast přislíbilo 7 mužstev.

14.00 -  15.00 hod. Slavnostní otevření cyklistické stezky Brodek – Luková
Zahájení v Lukové u Rybníka, občerstvení.
Přestřižení pásky na začátku stezky v Lukové.
Jízda po nové cyklistické stezce z Lukové do Brodku u Př., dále ulicemi: B. 
Němcové, Havlíčkova a Tylova, dojezd na hřišti v Brodku.

15.00 -  16.00 hod. Doprovodný program na hřišti:
Předání cen v kopané žen, ukázka hasičské techniky.
Občerstvení: Hospůdka na hřišti, opékané sele a jiné speciality.

16.00 -  24.00 hod. Hodová zábava u sokolovny v Brodku u Přerova
Hraje: Skupina LH Western

Neděle 22.6.2008
8.00   -  10.00 hod. Hodové překvapení 
8.30   -  13.00 hod. 5. Fotbalový turnaj žáků v Brodku u Přerova

a 1. ročník „O pohár starosty obce Brodek u Přerova“
Mužstva – Sokol Troubky, Sokol Dub n.M., FK Brodek u Př. „A“, FK 
Brodek u Př. „B“
Občerstvení zajištěno

9.00   -  10.00 hod. Mše svatá - Kostel sv. Jana Křtitele v Brodku u Přerova 
10.00 -  11.00 hod. Mše svatá - Kaple sv. Jana Křtitele v Lukové

Rada obce společně se sportovně – kulturní komisí zve všechny občany.
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SPORTOVNÍ DEN mikroregionu Království
konaný dne 28. června 2008 v obci Brodek u Přerova

pro občany mikroregionu Království

Všeobecná ustanovení: 
Pořadatel: Mikroregion Království
Datum, čas: Sobota 28. června 2008 v 9.00 hod.
Místo: Sportovní areál v Brodku u Přerova, ul. Tyršova
Přihlášky: Jmenovité složení družstev nahlásí jednotlivé obce nejpozději ve středu 

25.6.2008 na OÚ Brodek u Přerova. Upřesnění je možné po příjezdu v den 
konání.

Technická ustanovení:
Startující: Zastupitelé a občané jednotlivých obcí mikroregionu Království.
Kategorie: A – registrovaní sportovci B – amatéři a senioři

Disciplíny: Malá kopaná – fotbalové hřiště FK Brodek u Přerova
Volejbal - fotbalové hřiště FK Brodek u Přerova
Stolní tenis – Sokolovna TJ Sokol Brodek u Přerova
Tenis – nová tělocvična ZŠ Brodek u Přerova

Systém hodnocení: Fotbal: Registrovaní, amatéři – senioři
Volejbal: Smíšená družstva
Stolní tenis: Ženy, muži
Tenis: Ženy, muži

Ceny: Nejlepší jednotlivci a družstva obdrží – poháry, diplomy a dárkové 
balíčky. 

Časový sled: 8.30 – 8.55 hod. Prezentace jednotlivců a družstev
9.00 – 9.05 hod. Společné zahájení – asfaltová plocha u sokolovny 

Brodek u Přerova
9.15 – 13.00 hod. Jednotlivé disciplíny
13.00 – 13.15 hod. Vyhlášení vítězů

Občerstvení: Hospůdka na hřišti, grilované speciality
Upozornění: Všichni účastníci sportovního dne soutěží na vlastní nebezpečí.
Doprava: Individuální.

Přátele sportu srdečně zvou starostky a starostové obcí mikroregionu Království a předseda 
mikroregionu Království.
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Změna promítání místního kina v Brodku u Přerova

Od 1.9.2008 dochází ke změně promítání brodeckého kina a to pouze 1x týdnně v pátek. Důvody 
této změny jsou ekonomické – příliš vysoké náklady, nízké příjmy a malá návštěvnost. Tento 
problém mají všechna malá kina a nelze spoléhat, že dojde k obratu v době, kdy dostanete koupit 
DVD za 39,- Kč s Vlastou Buriánem. Nechceme zrušit kino a tím možnost kulturního vyžití, 
budeme promítat 1x týdně, kino bude i nadále využívat ZŠ Brodek, Divadelní soubor J.K.Tyla a 
pobočka ZUŠ B.Kozánka. Změnou promítání snížíme náklady cca o 100 000,- Kč ročně. 
K 30. červnu 2008 končí na vlastní žádost obsluhu kina paní Čmeláková Eva a paní 
Schwarzbergerová Iva. Obecní úřad Brodek touto cestou děkuje za dlouholetou práci o promítání v 
kině oběma dámám a přeje hodně zdraví a spokojenosti.

Statistické údaje o provozu kina: skutečnost skutečnost rozpočet
rok 2006 rok 2007 rok 2008

příjmy/vstupné, pronájem/ 106 049,-Kč 116 055,-Kč 105 000,-Kč
výdaje/provoz, opravy/ 558 190,-Kč 370 110,-Kč 405 000,-Kč
počet promítání 82 x 81 x *44 x
návštěvnost 2960 diváků 3061 diváků *702 diváků

                                                                                              *skutečnost za 5 měsíců 2008

                                                                                                                            Fr. Kovář    
                                                                                                                     místostarosta obce

OZNÁMENÍ PRO OBČANY

Provoz sběrového dvoru se uzavírá od 1. 7. 2008 do 31. 8. 2008
Ukládání stavební sutě na rybník zůstává v provozu

Důvod uzavření: údržba celého areálu
Opětovné otevření provozu sběrového dvoru od 1. 9. 2008

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

,, Peníze staré...
Při přestavbě domu čís. 13, nynější úřadovny Národního výboru, byl tento postaven obcí 

jako hostinec místo zrušené hospody, která bývala v čp. 1. Při této přestavbě bylo nalezen několik 
stříbrných větších peněz z roku 1621 za panování císaře Ferdinanda. Jeden peníz je ve školní 
sbírce. Původně na tomto místě stával domek a v něm bydlel obecní pastýř. 

Brodek...
Nějaké záznamy nebo vzpomínky, že v obci nebo katastru by býval nějaký hrad – nejsou. 

Podle pověsti, říká se na pozemku směrem k Lukové na levé straně ,, Na Stráži“, kde prý stával 
zámek, který se podle pověsti propadl. Na místě onom prý se našlo mnoho různých železných 
předmětů. Toto bude skutečně jen pověst, neboť žádné záznamy nalezeny nebyly o něž by se tato 
pověst opírala.

Osada Brodek náležela za císaře Josefa II. ku statku roketskému a po odělení části statku 
Citova, jakožto samostatného dílu majetku Pauspertla z Drachenthálu, připadl ku statku 
citovskému, jenž náležel původně řádu sv. Kateřiny ( později Oršulinky) v Olomouci, viz dvě 
smlouvy z roku 1536 a 1544 zachované v archivu panství Roketnice a Citov.

Robota...
Za císaře Josefa II. robotovali půllánici brodečtí 4 dny v týdnu. Jednou povinností jejich 

bylo navézti z lesa 10 sáhů dříví, jež chalupníci byli povini narubati. Za dovezení sáhu počítali se 4 
groše šajnů. Po zrušení roboty platilo se z půllánu 30 zlatých výkupného, z domku na panském 
místě 10 zlatých 35 krejcarů.

Po odělení Citova od statku roketského náležel Brodek i s Citovem k farnosti kokorské, 
kamtéž děti z Brodku do školy chodily.  V Citově konány služby boží každou čtvrtou neděli. Dne 22. 
dubna 1865 oslavena 100letá památka založení chrámu citovského. 

Kostel...
Z kterého roku pocházela zvonice v Brodku, která stála uprostřed osady – není známo. Tato 

zvonice byla rozbourána v r. 1893 od února do 5. dubna a na témže místě vystaven kostel 
z milodarů. Zvonice byla postavena a vápence, který dovážen z kamenolomu ,, Horka“ u Krčmaně. 
Pověst vypravuje, že zvonice bylo používáno Kateřinkami a majitelkami statku citovského za tím 
účelem, aby z ní mohly pozorovat lid na poli robotující. Zvonice byla též zvaná ,, Pyšná věža“. Za 
pruské války v r. 1866 napsal zde u okna v druhém patře na stěnu kterýsi voják z pruské hlídky:, 
„Steh isch Gottes Gnaden, so wird die Feindes Kugel mir nicht schaden: isch in seiner Hand, so 
wird er mich senden in mein Hand. Mit Gott! Fride mit uns!“.

Zvon z této rozbourané zvonice je zasvěcen sv. Bartoloměji a Florianu a byl ulit v dílně 
Straubově v Olomouci v r. 1813. Nese na dvou stranách vypouklé obrazy těchto světců a latinský 
nápis ,, In honorem s. Bartholomei et s. Floriani saccta est prapago Brodek fudit W. Straub 
Olomouc 1813“.

Hřbitov...
Místní hřbitov byl zřízen v letech 1893 – 1894. Rozšířen v r. 1907 a opět royšířen v roce 

1950.
Věžní hodiny pořízeny v r. 1906. “

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

E. Tkadlecová
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Kam s ním.

Nějak podobně začínal fejeton našeho známého spisovatele, který se zamýšlel nad tím kam 
odložit starý slamník. Takové problémy občan Brodku u Přerova nemá. Odpady jsou vyváženy 
pravidelně v pevných termínech a je dokonce v provozu i sběrný dvůr. 

Se zavedením poplatku 500 Kč na občana za provoz systému shromažďování sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále jen poplatek) se na mne 
obrátilo několik z Vás s dotazy a protože je předpoklad, že by tento poplatek mohl být od nového 
roku zvýšen až na 900 Kč na občana, chtěl bych zde tento problém otevřít k širší diskusi. Je obecně 
známo a předpokládá se, že náklady na odpady budou letos celorepublikově činit 1645 
Kč/rok/občana, přičemž občan může dle zákona zaplatit za odpady maximálně 500 Kč (Deník -
Moje peníze strana tři z 21. ledna 2008). Protože zákon umožňuje platit občanovi maximálně 500 
Kč a předpokládané náklady jsou 1645 Kč, lze se domnívat, že zákonodárce chtěl a zákonem 
umožnil, aby se občan podílel pouze na nákladech za odpady ve výši 1/3, což podle výše poplatků 
neplatí pro naši obec, kde je snaha, aby odpady nebyly ztrátové. Možná se Vám nyní tato Vámi 
zaplacená částka 500 Kč v porovnání s celkovou zdá zanedbatelná, ale pokud existují rodiny o pěti 
a více členech, kde jsou pouze jeden nebo dva výdělečně činní, případně důchodci s nízkým 
důchodem, již to zanedbatelné není. Vypočtené roční náklady 1645 Kč nejsou jenom náklady naší 
obce, ale všech obcí a měst, tedy i města Přerova, města Olomouce a např. i Bystřice pod 
Hostýnem. Přičemž v Přerově platí také všichni 500 Kč, ale v Olomouci pouze 480 Kč a děti 
polovinu, v Bystřici pod Hostýnem dospělí platí 398 Kč děti polovinu. Obdobně tak v mnoha 
dalších obcích a městech platí menší částku než maximálních 500 Kč na občana a rok. Přitom 
v obou městech Přerově a Olomouci i Bystřici pod Hostýnem nemají občané vlastní popelnice, 
protože vlastnictví popelnic občanům zákon ani neukládá. Popelnice i kontejnery jsou ve vlastnictví 
a režii měst, případně firem odvážejících odpady. Záleží na tom, jak obec a za jakých podmínek 
domluví odvoz, případně kde se bude odpad shromažďovat a následně odvážet, nebo třídit. Platba 
za odpady je v různých obcích různá, ale pouze vyjímečně maximální jako u nás a bez nutnosti 
vlastnit popelnice. 

Pravděpodobně bych se o nutnosti vlastnictví popelnic nezmiňoval, kdybych neviděl, jak 
nešetrně firma zajišťující tyto služby popelnice vysypává. V mnoha případech nové a zánovní 
popelnice jsou již po několikerém vysypání silně promáčknuté. Mnohdy nepomůže ani vyztužení 
v místě kde je největší nápor při vysypání, jak jsem si sám popelnice upravil. Špatné zacházení 
s popelnicemi je mimo nešetrnou obsluhou popelářského vozu způsobeno i tím, že odvoz již 
neprovádí klasické popelářské vozy, ale v mnoha případech vozy upravené a původně určené 
k vysýpání kontejnerů a nebo přímo již vozy vyrobené k možnosti kombinovaného využití jak 
popelnic, tak kontejneru, které již k vývozu popelnic nejsou tak šetrné. V případě poškození 
popelnice je reklamace velmi složitá a náročná.

Možná s tím někteří budete souhlasit, ale všichni si jistě položíte otázku, co já jako občan 
s tím mohu dělat. Předně je tady obec pro nás občany a měla by v zastoupení pracovníka, který má 
odpady na starosti důsledně a namátkově kontrolovat, jak je odpad svážen a jak jsou popelnice 
vysýpány a jak je s nimi nakládáno, aby nedocházelo k předčasnému opotřebení až poškození. 

V roce 2007 při stanovení poplatků v Brodku se pravděpodobně vycházelo z nákladů za rok 
2006, které byly 437 Kč na občana (Brodecký zpravodaj 4/2006). V roce 2007 byly asi 473 Kč na 
občana (945962 :  asi 2000 obyvatel – Brodecký zpravodaj 1/2008). Z tohoto důvodu částka 
vybíraná na občana 500 Kč a dle zákona maximálně možná by téměř pokryla náklady na tyto 
služby, kdyby občané z důvodu zvýšených poplatků nezačali více využívat popelnic a tím došlo k 
podstatnému zvýšení nákladů v letošním roce. Zvážíme-li ale, že průměrná předpokládaná a 
vypočtená částka na odpady v rámci republiky  je 1645 Kč je provozování tohoto systému občany 
při třídění a obcí při vlastním provozu a likvidaci ve sběrném dvoře,  velmi ekonomické. Jestliže 
však ale občané odpad třídí a řádně nakládají s odpady, když náklady na občana jsou pouze více než 
třetinové předpokládaného celorepublikového průměru, je na zváženou, proč jsou tito občané 
trestáni tím, že musejí tuto téměř celou částku za odpady uhradit. Proč nejsou poplatky jako 
v Olomouci, kdy občan platí 480 Kč/osobu a rok  a dítě polovinu bez vlastních popelnic, proč se 
například neodpouštějí poplatky při narození třetího dítěte a jednorázově nepřispívá za narození 
dítěte  a podobně (WWW.deník.cz z 9.4.2008). 
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           Okamžitá odpověď bude znít, kde na to má obec vzít. Samozřejmě stanovit dobře rozpočet 
obce dá velkou práci. Ale ruku na srdce, opravdu nebyl např. v minulých letech vypracován  projekt 
na kanalizaci, který se nerealizoval a musel být vypracován znovu jiný, nebo tento zcela 
přepracován? Byly všechny  finanční prostředky vynaloženy efektivně a racionálně a nedošlo někdy 
k plýtvání? Jak tedy stanoví většina jiných zastupitelstev rozpočet, když poplatky za odpady 
nestanovují v jejich maximální výši ?

Nechci zde tímto kritizovat práci minulého ani současného zastupitelstva. Chtěl jsem jenom 
otevřít otázku odpadů k širší diskusi, protože to, jak je předkládána některými členy zastupitelstva 
obce, že odpady by neměly být ztrátové, nepovažuji za správné. Odpady jsou a budou vždy 
ztrátové. Je jen otázka kolik uhradí občan a kolik obec. Až se budou stanovovat poplatky za odpady 
na rok 2009, bylo by vhodné, aby si zastupitelé uvědomili, že nemusí schvalovat maximální částku 
danou zákonem, kterou musí platit občan, ale snažit se hledat prostředky, jak všem občanům 
zpříjemnit bydlení v obci a případně i někoho odměnit, např. neplacením poplatků, snížením 
poplatků na polovinu a podobně. Když bude v zastupitelstvu snaha, vždy se jistě peníze najdou, aby 
nemusela být stanovena nejvyšší možná částka daná zákonem. Pokud obec v budoucnu nezajistí 
šetrné zacházení s popelnicemi, budou občané s největší pravděpodobností odmítat si kupovat 
vlastní popelnice a tyto provozovat ve vlastní režii. Nestanovení maximální částky placené občany 
by jistě bylo mimo jiné i zdůvodnitelné vlastnictvím a provozováním popelnic občany.

Toto je názor pouze jednoho z Vás a jistě se k této diskusi rádi připojíte i Vy ostatní občané 
včetně zastupitelstva obce. Tímto také odpovídám těm z Vás, kteří jste se na mne již vícekrát 
obraceli s dotazy ohledně poplatků za popelnice a s připomínkami k řešení odpadového 
hospodářství v naší obci.  

                                                                         Ing. Karel Vondrák
                                                                    Masarykovo náměstí č. 46
                                                                          Brodek u Přerova

Vážení spoluobčané !

   V posledních číslech Zpravodaje jsme se mimo jiné mohli dočíst, jak paní Dr. Alena Horná 
s velkou starostí předávala obvod pacientů, kteří u ní byli v evidenci doktorce Ježíkové a 
v posledním čísle dokonce hodně i z osobního života Dr. Horné. 
   Od l. března 2008 dle tohoto článku je paní Dr. Ježíková pověřena a zplnomocněna stát se naší 
paní doktorkou za Dr. Hornou.

   Toto vše je chválihodné, ale chtěl bych zde připomenout, aby pro nezasvěceného a nebo méně 
znalého občana Brodku nevznikl dojem, že v naší obci ordinuje pouze jeden obvodní lékař. My 
ostatní a není nás málo, jsme evidováni u paní Dr. Marie Skopalové. Z vlastní zkušenosti mohu 
potvrdit a vystřídal jsem již mnoho lékařů i mimo kraj, že jsem maximálně spokojen s prací Dr. 
Skopalové, její obětavostí a celkovým přístupem k nám pacientům, za což jí tímto děkuji a pro mne 
i mnohé z nás bude pouze paní Dr. Skopalová naší paní doktorkou.

                                                                           Ing. Karel Vondrák
                                                                           Masarykovo náměstí č. 46
                                                              751 03  Brodek u Přerova
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Divadelní spolek J.K.Tyla

    V prosinci loňského roku jsme připravili pro 
brodecké publikum premiéru Molierový  
komedie Zdravý nemocný. Toto úspěšné 
představení jsme doposud zahráli v Majetíně, 
v Kokorách, v Krčmami, v Kojetíně, 
v Otrokovicích,  v Přerově v Městském domě, 
v Tršicích, v Němčicích na Hané a v Blatci. 
Ačkoliv jsme v soutěžním  klání v Němčicích 
na Hané dále nepostoupili, získali jsme pěkné 
ceny. Paní Miroslava Šmídová cenu za scénu a 
kostýmy, paní Hasová Liběna za nejlepší 
ženský herecký výkon a  režisérka 
Procházková Eva čestné uznání za 
dramaturgickou úpravu Molierová scénáře. 
Protože je ještě stále v okolí zájem o tuto naši 
komedii, budeme ji na podzim dále uvádět. 
Jsme vděčni za spokojené ohlasy z řad 
publika, neboť nás přesvědčují o smysluplnosti 
našeho konání.
     Jako soubor jsme se dohodli, že nebudeme 
ani během prázdnin zahálet a rozhodli jsme se 
uspořádat  ve dnech 11.7. -13.7.08 malý letní 
divadelní workshop, dílnu, kde bychom se 
chtěli divadelně vzdělávat, získávat nové 
poznatky a učit se hereckému řemeslu pod 
dohledem kompetentní osoby pana Michala 
Sopucha. Akce je omezena počtem osob, ale 
v případě projevení vážného zájmu o divadelní 
činnost, by bylo možné naše řady rozšířit. 
    Stalo se již samozřejmostí, že 
v předvánočním čase uvádíme premiéru nově 
nastudované hry. Budeme snažit, aby se tak 
stalo i letos a my mohli svoje diváky opět 
pobavit. 

                                            Za DS J.K. Tyla
                                                  režisérka
                                           Eva procházková 

                                               5x foto archiv
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„Což takhle dát si pstruha z Lukové“

Dne 3. května 2008 se konaly v Lukové rybářské závody v chytání pstruhů, místo konání vodní 
nádrž, která mimochodem leží téměř na nejvyšším místě v obci. Od našich přátel zde bydlících, jsme 
obdrželi pozvánku v obrázkovém vydání 
s rybí hlavou s vyvalenýma očima a v uvedený den se vydali na kole z Přerova směr Luková.

Již po příjezdu na místo samé jsme spatřili břeh nádrže obležený lidským „potěrem“. Zatím se 
konaly závody pro děti a účast byla opravdu hojná. Téměř každý závodník měl u sebe nějakého radila, 
jakým zaručeně nejlepším způsobem nachytat co nejvíce ryb. Ještě že,   děti občas na dobře míněnou 
radu starších nedají 
a prosadí si svůj nápad či myšlenku. Ale bylo vidět, že kluky i holky to opravdu baví. Po krátkém 
zevlování kolem nádrže a po důležité informaci o občerstvení, jsme se vydali okamžitě zakoupit nějakou 
rybí specialitu. Pstruh na roštu, nebo v sezamovém kabátku? Toť otázka a velmi důležité rozhodování. 
Nakonec zvítězily obě varianty ještě s klobásovým předkrmem. Co kdyby už náhodou něco nezbylo a 
my neochutnaly? Výčitka na celý zbytek dne a snad i víkend. V nabídce bylo rovněž něco ke zvlažení 
hrdla, na výběr bylo nealko i alko, což na některých bylo posléze znát. Ale co, výlet je výlet, počasí bylo 
zatím výborné a evidentně i nálada zúčastněných. Soutěž v chytání skončila, začaly se sčítat ryby a 
následovalo vyhlášení soutěžících. Každé dítě dostalo pamětní list a dárek. Určitě byly všechny děti 
spokojené, na některých to bylo
očividně znát. 

Dopolední program byl u konce a měl začít program odpolední, ve stylu, kdo chce, zaplatí si 
povolenku a může chytat do zblbnutí. Pochopitelně začalo pršet, vždyť dešťové přeháňky byly 
avízovány a tak co předpovězeno jest, musí být 
i dokonáno. Došlo k rozprchnutí návštěvníků, což byla velká škoda. Vystoupení šermířské skupiny se 
již konalo za deště. Šermíři mezi sebou chvíli bojovali podporováni výkřiky dětí a některých dospělých, 
avšak představa zrezivělých drátěných košil a výzbroje je přinutila tuto bohulibou činnost ukončit. 
I přes déšť se našli tací, kteří právě v dešti začali chytat ryby, někteří dokonce teprve dorazili. Zřejmě 
vidina velkého a snadného úlovku, neboť v nádrži bylo ještě ryb jak máku, je nutila chytat a chytat. 
Každý lovec měl u sebe krabičku s dobrůtkou pro ryby a díky červíkům měli někteří opravdu plné 
kyblíky úlovků. 

Řádné dešťové přeháňky se během odpoledne párkrát opakovaly. Přesto jsme se  mezi kapkami 
deště stihli na kole projet po okolí obce a shlédnout okolní krajinu. Nakonec proběhla tombola . Ti co 
měli při volbě lístků šťastnou ruku, se radovali z výher, někteří i z několika. Naše lístky opět podpořili 
sběr papíru. 

Díky výborné náladě zúčastněných, jsme prožili jeden z pěkných a vydařených dnů, na který 
budeme dlouho vzpomínat. Samozřejmě, že hlavní podíl na naší spokojenosti patří organizátorům akce 
TJ Sokol Luková. Ostatně svoje výborné organizátorské schopnosti prokázaly již při pořádání 
Sokolského plesu v zimě letošního roku. 

Takže díky za pěkný den a jen tak dál. 
Spokojená účastnice z Přerova         
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Mezinárodní mistrovství Moravy v orientačním běhu – závod ve sprintu

V letošním dubnu jsme byli v Brodku svědky vrcholné akce v orientačním běhu - tedy sportu, který 
v naší obci nemá zatím velkou tradici – jednoho ze závodů čtyřdenního Mezinárodního mistrovství 
Moravy. 

Samotný závod, který proběhl v pátek 11.4. a zúčastnila se ho celá světová špička (závodníci byli 
celkem z 19 států světa !), byl velice dobrou propagací tohoto sportu. Dobře připravená trať, 
výborné výkony závodníků, bohatý doprovodný program (vystoupení dechové i taneční kapely a 
mažoretek), perfektní zázemí a v neposlední řadě i nádherné počasí přispěly k velkému úspěchu této 
akce. 

Co ale předcházelo vlastnímu závodu, jaké byly přípravy ? Především bylo nutné vytvořit speciální 
mapu pro orientační běh. Samotný Brodek jsme měli zmapovaný z předchozích let, kdy se v naší 
obci uskutečnily již dva ročníky Zimní ligy olomouckého kraje, nicméně aby tratě splňovaly 
pravidla, bylo nutno závodní prostor rozšířit i o lesní prostor nacházející se na katastru Citova –
Hrubý les. Poté bylo nutno vymyslet vlastní závodní tratě a připravit vše potřebné k závodu. Velmi 
významnou pomoc při těchto přípravách vzala na svá bedra obec, protože zajistila úklid lokalit, 
kterými závodníci probíhali (prostor rybníků a hřiště), zajistila policejní asistenci při přeběhu silnice 
Prostějov – Přerov  a uzavření místních komunikací.

A pak přišel „DEN D“ – tedy 11.duben. Od samotného rána probíhala na hřišti výstavba 
zastřešeného pódia,  instalace mobilních záchodů a taktéž technické přípravy samotných tratí –
umístění kontrolních stanovišť. A zhruba od 14 hodiny se již začali sjíždět závodníci a taktéž první 
nedočkaví diváci, které jistě přilákalo i vystoupení místní dechové kapely pod vedením pana 
Tkadlece. A to už závodníci, přesně podle svých startovních časů, začali odjíždět autobusy na start, 
který byl umístěn v lese poblíž silnice Brodek – Dub. Vše běželo podle plánu a nic nebránilo 
slavnostnímu zahájení. Toho se ujali zkušení moderátoři sportovních akcí (kteří nás poté provázeli 
celým závodem) legendární Štěpán Škorpil a jeho neméně zkušený kolega (komentující 
v angličtině, němčině, finštině a svédštině) Fin Anders Vestergaard. Poté vše dostalo rychlý spád : 
představení hlavních organizátorů, krátký proslov starosty obce Jana Beneše, vzpomínka na 
Ladislava Černohorského, který v minulém roce při závodě v Brodku tragicky zemřel, přinesení 
české vlajky čtvrťáky naší základní školy a její vztyčení za zvuků státní hymny, dále proběhlo 
představení nejlepších závodníků v obou kategoriích a záhy již první startující začali dobíhat do 
cíle. Všechny startující jsme nejdříve viděli na divácké kontrole, která byla umístěna uprostřed 
asfaltového hřiště a poté ještě vyrazili na závěrečnou část tratě v okolí fotbalové hřiště, aby doběhli 
do cíle umístěného u Sokolovny. A jak to vše dopadlo ?

V kategorii žen na trati dlouhé 4,4 kilometry bylo následující pořadí :
1. Lena Eliasson, Švédsko, čas 23.11 minut
2. Julia Novikova, Rusko, čas 23.43 minut 
3. Lina Backstrom , Švédsko, 24.41 minut

nejlepší z našich závodnic byla na 5.místě Iveta Duchová s časem 25.29 minut

V kategorii mužů jsme se na trati dlouhé 5,2 kilometrů dočkali českého vítězství :
1. místo Michal Smola, a jeho čas byl 22 minut a 15 sekund
2. Andrej Chramov, Rusko, čas 22.53 minut
3. Valentin Novikov, Rusko, čas 22.57 minut

výborného výsledku – a to 7.místa dosáhl závodník našeho regionu Vojtěch Král ze Šumperka –
úřadující juniorský mistr světa. 

Celé toto úspěšné odpoledne bylo tedy zakončeno českou hymnou na počest vítěze a všichni 
účastníci se začali rozjíždět do svých dočasných domovů s pocitem pěkného závodu a my, místní 
organizátoři můžeme být spokojeni, že se nám podařilo být dobrými hostiteli a závodníkům 
z celého světa jsme ukázali naši obec v tom nejlepším světle. Věřím, že spokojeni byli i diváci, kteří 
byli buď na hřišti, nebo sledovali závodníky na trati a litovat mohl jen ten, kdo nemohl přijít – po 
všech stánkách to byla povedená akce. 
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Závěrem tedy ještě poděkování obci za maximální pomoc při organizaci, Sokolům za zajištění 
zázemí (pro případ špatného počasí, které naštěstí nenastalo) a firmám GEODETIKA Prostějov a 
STAMAK TRADE za sponzorskou pomoc. 

A jak se bude orientační běh v Brodku rozvíjet dál ?
Vzhledem k tomu, že v obci a přilehlém okolí (Hrubý les) máme nyní k dispozici dostatek 
speciálních map, které jsou pro orientační běh (nebo i chůzi) nezbytné, plánujeme rovněž i občasné 
začlenění tohoto sportu do hodin tělesné výchovy či zeměpisu na základní škole.

 Speciální mapa, která byla použita pro tento závod je i přílohou tohoto zpravodaje. 

                                                                                                                   Dušan Vystavěl

Mezinárodní mistrovství Moravy
v orientačním běhu 10. – 13.4.2008

Prostějov – Brodek u Přerova – Ptení – Bouzov

Mažoretky

Přinesení státní vlajky

Nejlepší tři ženy Nejlepší tři muži
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Start v Hrubém lese Vítěz Michal Smola Vítěz Michal Smola

Tomáš Dlabaja (6.místo) Vítězka Lena Eliasson Předání cen mužům

Předání cen nejlepším ženám Lena Eliasson a Michal Smola

                                                                                                                   14x  Foto archiv 



Str. 14

Krátké ohlédnutí za jarní fotbalovou sezónou 2008

      Úvodem musím pochválit naše žáky, kteří se svými trenéry dokázali zvítězit ve skupině A 
okresního přeboru. Ve finále budou hrát s týmem Kozlovic o postup do vyšší soutěže, ale to 
bohužel až po uzávěrce tohoto vydání. Tým dorostenců hrající krajskou soutěž se i přes dobré 
výkony ocitl na samém dně tabulky. Všichni ale věříme, že poslední dva zápasy vyhrají a zajistí si 
setrvání v soutěži. Naše A mužstvo, se bez jediné prohry v jarní části sezony stalo již tři kola před 
koncem vítězem 1B třídy Olomouckého kraje. Jeho suverenitu jen potvrzují individuální úspěchy a 
to, že tým má nejlepšího brankáře soutěže Jiřího Sedlaříka a nejlepšího střelce soutěže Lukáše 
Hrubého. Letošní jaro bylo pro náš fotbal velmi úspěšné a věříme, že za podpory Vás fanoušků 
nebyly tyto úspěchy poslední.
                                                                                                                                J. Pavliš

Vítěz skupiny „A“ okresního přeboru žáků

OFS Přerov

Mužstvo žáků FK Brodek u Přerova

                                                   

Zleva stojí:                                                                                                                       Foto archiv

Alfréd Složil, Tomáš Havlík, David Arnošt, Jakub Dostál, Jiří Mařák, Daniel Hílovský, 

Jan Omelka, Zdeněk Kouřil-vedoucí mužstva, Martin Horák, 

Roman Dulin-trenér brankářů, Jaroslav Pavliš-trenér,

Zleva spodní řada:

Lukáš Sedlařík, Štěpán Konečný, Marek Šmída, Jaromír Odstrčil, Dominik Pokorný, 

Jakub Miťkov, Ivo Horák, Petr Němčák, Patrik Zaoral, Josef Kouřil

Vpředu:

brankáři Richard Loučka, Lukáš Čtvrtlík



Str. 15

Pozvánka na fotbalový turnaj žáků

v Brodku u Přerova

Žáci FK Brodek u Přerova zvou rodiče, sponzory, všechny příznivce fotbalu a všechny 
„Brodečáky“ na 5. ročník turnaje žáků, 

který se koná v rámci hodových oslav v Brodku u Přerova
a 1. ročník Turnaje žáků o „Pohár starosty Brodku u Přerova“

V neděli 22. června 2008

začátek v 8:30 hodin na hřišti FK Brodek u Přerova.

Turnaje se zúčastní mužstva 
Sokola Troubky, Sokola Dub n.M., Sokola Bochoř, FK Brodek u Přerova

Turnaj se hraje systémem každý s každým 2x20minut.
Občerstvení zajištěno.

Vítěz 1„B“ třídy Olomouckého kraje

Mužstvo „A“ FK Brodek u Přerova

                                                                                                                                    Foto archiv
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Mistrovství ČR v naturální kulturistice

Dne 31. května 2008 se uskutečnilo 
v Třinci Mezinárodní mistrovství ČR 
v naturální kulturistice mužů a fitness žen. 
Této soutěže se zúčastnilo celkem 77 
závodníků v 9-ti kategoriích. Brodecký 
Sportovní klub kulturistiky a fitness měl v této 
soutěži zastoupení v kategorii muži nad 181 
cm, kdy tento klub reprezentoval Tomáš
Ministr. Po dopoledním semifinále se 
kvalifikoval do večerního finále a zde se 
umístil na 3. místě v rámci mistrovství ČR.

Svaz naturální kulturistiky založený 
před 3-mi lety se snaží očistit kulturistiku od 
nálepky sportu spojeného s dopingem a 
užíváním zakázaných látek. Tento svaz se 
distancuje od soutěžní kulturistiky známé 
častými dopingovými excesy svých 
závodníků. Všichni závodníci účastnící se 
soutěží v naturální kulturistice procházejí 
přísnými antidopingovými testy, které se 
provádějí namátkově nejen na všech soutěžích 
a za porušení antidopingových pravidel 
následuje doživotní zákaz startu na všech 
akcích pořádaných Českou společností pro 
naturální kulturistiku (www.CSNK.cz).

Máte 2hod. denně čas? Pracovní příležitost na PC - www.pracezdomu.com

                                                                                             Věra Kovářová

________________________________________________________________________________

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

Zpravodaj   2/2008  vychází  20. června 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.


