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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
letošní zima nás překvapuje svými rozmary. 
Trápí nás vichřice a padající stromy a místo 
sněhu kvetou na trávnicích sedmikrásky. 
Brodecké děti si nemohou vyzkoušet sáňkování 
na novém umělém kopci v Kleštínku a my 
dospělí se ale těšíme, že ušetříme za topení. 
Čekají nás změny klimatu a s tím spojené různé 
nástrahy přírody. Další nástrahy si 
připravujeme sami.

Pískovna Věrovany

Povinností obce je pečovat o svůj majetek, dbát 
na rozvoj obce, chránit životní prostředí a také 
chránit občany před škodlivými vlivy. Proto se 
již počátkem roku sešli starostové tří obcí: 
Dubu nad Moravou, Citova a Brodku u Přerova 
na pracovním jednání, aby reagovali na 
informaci o změně územního plánu obce 
Věrovany. Změna souvisí se záměrem 
vybudovat mezi Moravou a Morávkou 
pískovnu o rozloze 80 ha, chráněnou zemním 
valem. Nikdo se nás občanů Brodku nezeptal, 
jestli je únosné, aby naší obcí projelo 140 
nákladních aut denně s vytěženým pískem. 
Když k tomu připočteme těžká nákladní auta 
z pískovny v Tovačově, můžeme si udělat 
úsudek, jak bude naše obec zanedlouho 
vypadat. Chci touto cestou upozornit občany 
Brodku, aby nenaletěli podnikatelům, kteří 
chtějí i v našem katastru vykupovat pozemky 
na vybudování pískoven. Zastupitelstvo naší 
obce bylo prozíravé, když před dvěma roky 
řeklo výstavbě pískoven v katastru Brodek a 
Luková rozhodně NE. Za chvíli bychom se 
mohli stát jezerní krajinou a obec založenou na 
píscích a štěrku by čekalo postupné ujíždění 
podloží, zatěžování prachem a hlukem. 

Rozpočet r. 2006

Dle předběžných výsledků za rok 2006 byly 
plánované příjmy ve výši 21,68 mil. Kč 
naplněny pouze do výše 20,40 mil. Kč, což činí 
94,11%. Výdaje byly plánovány ve výši 22,09 
mil. Kč. Úsporami ve výdajové části rozpočtu 
byly skutečné výdaje ve výši 19,67 mil. Kč, 
což činí 89,07%. Podrobné informace budou 
poskytnuty až po provedeném auditu na 
dubnovém veřejném zasedání zastupitelstva.

Získané dotace

Obec Brodek u Přerova získala ze státního 
rozpočtu na rok 2007 dotaci ve výši 7,0 mil. Kč 
na akci: „Rekonstrukce a přístavba objektu ZŠ 
v Brodku u Přerova“. 
Do rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury byla zařazena akce: „Cyklistická 
stezka Brodek u Přerova – Luková s částkou ve 
výši 5,5 mil. Kč. Obě akce schválila 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
v polovině prosince 2006. Po téměř ročním 
snažení se tak naší obci podařilo získat tolik 
potřebné dotace na rozvoj obce. Věřím, že za 
pomoci všech zastupitelů, členů komisí a 
pracovníků OÚ Brodek jmenované akce 
zrealizujeme.  

Městys nebo obec?

Již dvakrát jsme dostali nabídku ke změně 
statutu obce na městys. Je pravdou, že naše 
obec tento statut již dříve vlastnila. Je tedy věcí 
nás občanů, zda-li se k tomuto názvu znovu 
vrátíme. 

                   
            Ing. Jan Beneš

  starosta obce
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Přehled o pohybu obyvatel obce Brodek u Přerova
a části Luková za r. 2006

Narození Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
ženy   8           2  10      
muži   7  2    9
celkem  15  4  19

Úmrtí Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
ženy  7  0   7
muži  8  1   9
celkem 15  1  16

Sňatky Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
 8  2  10

Přihlášené osoby Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
ženy  28  2  30
muži  31  3  32
celkem  63  5  68 

Odhlášené osoby Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
ženy  26  3  30
muži  20  6  24
celkem  46  9  55

Celkový stav obyvatel k 31.12.2006:   2037

Narodili se v r. 2006

Dostálová Daniela Poláková Viktorie Rabová Michaela
Běhal Dominik Ginterová Šárka Binderová Dorotea
Běhal Dušan Zapletal Petr Hruda Denis
Chaloupka Karel Doleželová Anděla Rybková Alexandra
Hoduláková Sára Marák Michal Nádvorník Ondřej
Gáborová Dana Daniel Filip Nezhyba Miroslav
Chytilová Zuzana

Opustili nás v r. 2006

Blumová Anna Sychravová Marie Česlav Taranza
Vilímec Jaroslav Odstrčilová Zdenka Poučinský Pavel
Horák Alois Sehnal Alois Pazderová Emilie
Plišková Marie Přikryl Jaroslav Šrámková Františka
Dytrychová Laetitia Ing. Rojko Vladimír Cerula Ján
Bartůněk Tomáš

Z časového důvodu uzávěrky zpravodaje č. 4/2006 nebyl v prosinci mezi jubilanty uveden:

75 let
Vysloužil Josef

Tímto se panu Josefu Vysloužilovi omlouváme a přejeme mu do dalších let hodně štěstí a pevné 
zdraví. 

Margita Calábková
matrikářka

Brodek u Přerova Luková Celkově 
01.01.2006 – 1798 obyvatel 01.01.2006 – 223 obyvatel 01.01.2006 – 2021 obyvatel
31.12.2006 – 1815 obyvatel 31.12.2006 – 222 obyvatel 31.12.2006 – 2037 obyvatel
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Silvestrovský výstup na Stráž
Konečně jsme se jako správní občané rozhodli zviditelnit některé z našich obecních hodnot. 

Nemáme sice hrad, jezero nebo třeba golfové hřiště, ale právě proto jsme hrdi na náš horský vrchol 
Stráž. Vždyť při své výšce 225m n.m. se vypíná nad placaté okolí a můžeme odtud shlédnout nejen 
naše krásné městečko, ale i okolní vesnice .

A o tento nevšední zážitek se u příležitosti 1. organizovaného výstupu nechtělo ochudit 
okolo 80-ti brodeckých občanů. Obtěžkáni batůžky s jen těžko odhadnutelným obsahem jsme v této 
početné skupině vyrazili na obtížnou túru. Již cestou se projevila občanská soudržnost a ochota 
pomoci slabším a méně vybaveným. Díky tomu po téměř 3km pochodu dokázali všichni zúčastnění 
dosáhnout kýženého cíle. Och, jak dobře chutnala vrcholová odměna. Radost z výkonu jsme 
vyjádřili i sborovým zpěvem a dokonce i přednášením básní u zažehnuté vatry. Dokud nám stačily 
obsahy batůžků, tak jsme byli v družném kruhu kolem ohně . No a pak honem domů, připravovat se 
na poslední noc roku 2006. 

 Je třeba na závěr poděkovat meteorologům za krásné slunečné počasí, no a za rok se 
sejdeme znovu. Takže, kdo chyběl, máte možnost..   
     

                                                                                                                            Lenka Brázdová

Divadelní činnosti
          Pro současnou divadelní sezonu se výběru hry ujala naše dlouholetá členka Liběna Hasová 
z Kokor. Svými režisérskými schopnostmi se předvedla na přípravě kulturního vystoupení na 
loňském plese. Vybrala  a následně nazkoušela soubor dramatických miniatur o lásce ruského 
prozaika a dramatika A. P. Čechova pod názvem 
„Tisíc a jedna vášeň“. Premiéra byla načasována jako 
každý rok do předvánočním termínu. O tuto hru je 
zájem i v okolních obcích a stálých štacích. V současné 
době hrajeme v Majetíně a Kokorách, hlásíme se taktéž 
na přehlídku do Kojetína a do Němčic nad Hanou / 
postupová Moravská regionální přehlídka venkovských 
divadelních souborů s výběrem pro národní přehlídku 
ve Vysoké nad Jizerou.
          Dovolujeme si vás taktéž pozvat na Tradiční 
divadelní ples, který se koná v sobotu dne 27. ledna 
v prostorách sokolovny. Opět bude obsahovat bohatý 
program. Kulturní vystoupení divadelníků na motiv Noc na Karlštejně, ukázka společenských tanců  
i soutěže o ceny. Kulturní program se soutěžemi připravila Eva Procházková. Výtěžek plesu bude 
opět určen do technického vybavení souboru k nákupu ozvučovací techniky a dalších speciálních 
reflektorů. Děkujeme touto cestou všem našim příznivcům za sponzorské dary do tomboly. Naším 
cílem je diváckou obec pobavit, mládež i poněkud poučit a obec co nejvíce reprezentovat.

                                                                                     
                                  
                                     

                   Rudolf Kubis                     
     vedoucí divadelního souboru
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Okénko do ZUŠ

Jistě si mnozí z Vás 21. prosince 
minulého roku  přišli vyslechnout  Vánoční 
koncert. V tomto zpravodaji Vám z něj 
přinášíme 2 fotografie.

Nyní se naši žáci připravují na soutěže. 
V letošním školním roce je  mimo jiné  
vypsána Soutěž v komorní hře s převahou 
dechových nástrojů.. 23.ledna se koná Školní 
kolo v Přerově a 15. února, jak doufám, 
pojedeme na Okresní kolo do Hranic. Z naší 
pobočky bude soutěžit Radana Přikrylová, 
která se v minulé sólové soutěži umístila až 
v Celostátním kole. Letos hraje s Kvartetem 
příčných fléten. Lukáš Hasa / v minulé soutěži 
získal v Krajském kole 1. místo/  bude 
společně se svým bratrem Kryštofem 
muzicírovat v Duu tenorů. Kryštof, který se 
v poslední soutěži umístil na 3. místě 
v Krajském kole, si ještě zahraje na pozoun ve 
Věžní hudbě a v tomto žesťovém souboru  se 
soutěže zúčastní i Petr Tkadlec na tubu. Petr 
v minulém šk.roce v sólové soutěži také uspěl a 
v Krajském kole získal, 2. místo. Věžní hudba 
už podle názvu má v repertoáru hlavně fanfáry 
a různé skladby starých mistrů, které se hrály 
na hradech a zámcích. Soutěže se zúčastní ve 
složení Tomáš Kantor a Vít Adamík trubky, 
Kryštof Hasa pozoun a Petr Tkadlec tuba.

Také pro dechový orchestr Haná, jež 
znáte z vystoupení i zde v Brodku, ve kterém 
našla své uplatnění řada žáků z naší pobočky a 
dětí z naší obce, bude tento školní rok 
soutěžním. Posouzení jeho hudebních kvalit jej 
čeká  v Přerově 14. února. Tak nám všem držte 
pěsti, ať se opět našim žáčkům daří a stejně 
jako v minulosti přivezou pěkná ocenění jejich 
hudebních výkonů.
               
Akce ZUŠ na období leden až březen 2007

25. 1. 2007 Koncert souborů sál Kina Brodek u Př. 18:00 hod

14. 2. 2007 Okresní kolo soutěže dechových orchestrů sál ZUŠ B. Kozánka, Přerov 18:00 hod

15. 2. 2007 Okresní kolo soutěže v komorní hře ZUŠ Hranice

15. 3. 2007 Třídní besídka p. uč. Koukalové sál Kina Brodek u Př. 18:00 hod

22. 3. 2007 Jarní koncert sál Kina Brodek u Př. 18:00 hod

                                                                                                                                 E. Tkadlecová
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Putování historií aneb co se píše v kronice obce Brodek u Přerova.

,, O založení obce…
 Ve starých listinách nacházíme pojmenování potoků a řek v okolí Brodku, jejichž jména jsou dnes 

úplně jiná. Obvodem obce protékala řeka Morávka, která za povodně se slévala až s Bečvou, která před 
regulací měla jiný tok tj. vtékala blíže Citova do starého ramene Moravy. U Rokytnice tvořila velké jezero 
bohaté na bobry. Obvodem protékající Morávka vlévala se do Olešnice za starodávna zvané Jezda, dnes 
Kokůrka. Obě tyto říčky se za povodní často rozlévaly i s Bečvou zaplavovaly celý kraj. Lidé se brodívali 
blátem, proto nově založená osada při Olešnici byla nazvána Brodek. Brodkem vedla starodávná obchodní 
cesta, která se připomíná již v roku 1080 a v místě kde se dnes nachází č.p. 92 tj. budova Státní spořitelny, 
stával snad zájezdní hostinec. Je proto míti zato, že od těchto dob osada Brodek byla založena .  

Brodek spolu s Citovem náležely od roku 1270 klášteru Dominikánek sv. Kateřiny v Olomouci a 
patřily této vrchnosti až do zrušení řádu tj. 20. března 1782. Roku 1305 si totiž zaměnil dominikánský klášter 
zboží v Čechách , Služíně, Všebořicích a půl v Ohrozimě za Brodek Melichov a Citov, koupené od 
olomouckého občana Ludvíka.

Zdálo by se, že Brodku pod vládou vrchnosti duchovní a ještě ženskou mohlo vésti lépe, než kdyby 
byl snášel nadvládu pánů světských. Ale nebylo tomu tak. Naopak daleko lépe se vedlo Brodku a Citovu 
v době kdy Dominikánky svěřily tyto obce správě zemana Zdenka z Kokor a na Majetíně, což bylo v roce 
1513. V této době bylo pod Majetínem a u Kokor několik velkých rybníků, velmi bohatých na ryby. Dne 
20.6.1536 uzavřela převorka Kateřina jako majitelka Brodku smlouvu s Janem z Perštýna, který chtěl rozšířit 
strouhu nad Brodkem od stavu k novému rybníku pod Majetínem a slíbil, že škodu s tím spojenou nahradí 
klášteru i brodeckým. Konvent kláštera svolil s podmínkou, že se brodeckým nechá: 

1. polovice vody od stavu ve starém toku, 
2. že pán z Perštýna nechá svá pole za strouhou až po dubskou lávku klášteru a brodeckým dědičně,
3. že dá při každém lovu z tohoto rybníka klášteru 10 kop kaprů a 2 kopy štik a přidá 12 kop grošů 

ročně. Brodečtí směli lovit ryby jenom v této strouze. Pán z Perštýna se měl také postarati, aby voda 
odtékající za lovu z majetínského rybníka neškodila brodeckým polím.
Jak je vidět ze smlouvy měla převorka Kateřina znamenitý obchodní smysl, uměla dobře prodat i kus 

pole potřebný na rozšíření strouhy. Tato smlouva byla vložena do zemských desek roku 1536 po památce sv. 
Víta.

Roku 1536 dne 28.června osvobodil Jan z Perštýna brodecké od 2denní roboty, kterou byli povinni 
zámku v Tovačově za čež se klášter vzdal nároků na 5 kop kaprů. Tento zápis je z roku 1539 v pátek po 
panně Marii Hromničné

Jak rázně dovedla převorka hájit práva je vidět ze žaloby, kterou stíhala Půtu z Ludanic na 
Rokytnici, že jeho lidé z Lukové vložili se jí a jejímu konventu v role a pastviska, které patřily k Brodku. 
Byly z toho dlouhé spory a jejich narovnání skončilo roku 1539 u zemského soudu, podle kterého pole od 
kamene, který dělil hranice kokorské, brodecké a lukovské po cestě k starému bečvisku a podél něho až 
k pastviskám patřily panství Roketskému , po pravé ruce patřily Brodku, po levé Lukové.

Nedaleko Kokor založil Půta z Ludanic nový rybník, který patřil k rybníkům kokorským.Za dešťů 
často přetékal a ohrožoval okolí. Bylo třeba koupit od tehdejší převorky Anny z Bílovic sousední pole a 
vystavit hráz. Vysvětlil převorce r. 1544, že kdyby nebylo hráze a rybník se protrhl, že by voda zničila 
Brodek. Prodala tedy převorka pole Půtovi za 18 a ½  kopy grošů a vyžádala si, aby ještě při každém lovu 
rybníka dostala kopu kaprů. Mimo to musel Půta na místě zatopené cesty zřídit novou, která by šla podél 
rybníka. 

Bude zajímavo připomenout, že při vedlejší říčce Olešnici stával nad rybníkem mlýn Kaláb, který 
stojí na místě podnes. K tomuto mlýnu vedl náhon, který brodeckým škodil a proto převorka vymohla na 
Půtovi, aby dal při tomto náhonu udělat hráz, aby voda se nemohla vylévat na brodecká pole.

Roku 1729 došlo k nové smlouvě o toto pole při kokorských rybnících. Smlouva byla uzavřena mezi 
tehdejší vrchností Kokorskou tj. Jezuitskou kolejí v Olomouci a mezi vrchností brodeckou tj. klášterem sv. 
Kateřiny v Olomouci.“

Toto je doslovný opis z kroniky, včetně některých pravopisných nepřesností. Údaje kroniky se také 
v některých datech rozcházejí s daty uvedenými v knize Brodek u Přerova Historie a současnost, kterou 
vydal Obecní úřad Brodek u Přerova v roce 2001.

    
                                                                                                                          E. Tkadlecová
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Český rybářský svaz
Český rybářský svaz, Místní organizace 

Brodek u Přerova je občanským sdružením se 
samostatnou právní subjektivitou působící jako 
organizační jednotka Českého rybářského svazu 
zastřešujícího desítky místních organizací v 
Čechách a na Severní Moravě. Naše místní 
organizace sdružuje zájemce o přírodu se 
zaměřením na sportovní rybolov. Členskou 
základnu naši místní organizace tvoří nejen 
obyvatelé Brodku u Přerova, ale i okolních obcí a 
to zejména Grygova, Kokor, Žeravic, Rokytnice, 
Citova, Majetína, jakož i dalších okolních obcí.

Při naši místní organizaci pracují i kroužky 
mládeže a to v Kokorách, Grygově, Brodku u 
Přerova a Rokytnici, ve kterých dospělí vedoucí 
kroužků – zkušení rybáři – vychovávají malé 
adepty sportovního rybolovu k znalosti pravidel 
sportovního rybolovu, rozeznávání ryb a jiných 
vodních živočichů, jakož i ohleduplnému vztahu 
k přírodě. Sportovnímu rybolovu se v naší 
organizaci věnují i ženy a jejich zájem o rybolov 
v posledních letech významně narůstá. Celá členská 
základna naší místní organizace včetně žen, 
mládeže a dětí čítá asi 380 členů.

Posláním rybářské organizace a zejména 
jednotlivých členů organizace není jen samotný lov 
ryb, ale i ochrana životního prostředí a udržování 
životní rovnováhy v přírodě, neboť vlivem 
civilizačních faktorů postupně ryby i ostatní 
živočichové ztrácejí schopnosti přirozené produkce. 
Toto své významné poslání rybářská organizace 
zabezpečuje zejména chovem ryb a jejich 
následným vysazováním do svěřených rybářských 
revírů sloužících k sportovnímu rybolovu. 
K zajišťování chovu ryb slouží naší místní 
organizaci chovné rybníky v Kokorách, Majetíně, 
Krčmani a v Brodku u Přerova – Kleštínku.

Na péči o chovné rybníky se podílejí svou 
pracovní činností členové naši místní organizace. 
Za výrazné finanční podpory Obce Brodek u 
Přerova se podařilo prostřednictvím dodavatelské 
firmy odbahnit chovný rybník v Kleštínku a 
vybudovat nový odtokový systém tohoto chovného 
rybníka. Provedenými úpravami tohoto chovného  
systému se nejen výrazně zlepšil vzhled okolí ale 
zejména funkčnost a efektivita tohoto pro naši 
organizaci a přírodu významného rybochovného 
zařízení.

Vzhledem k charakteru dobrovolného 
sdružování v naší organizaci by bylo nemyslitelné 
naplňovat úkoly, které jsou spojeny s členstvím 
v Českém rybářském svazu bez obětavé práce 
našich členů a zejména pochopení a účinné podpory 
a pomoci obcí Brodek u Přerova, Krčmaně, Kokor, 
Rokytnice a Grygova.

                                           Výbor MO ČRS                       
                                           Brodek u Přerova

Sportovní klub kulturistiky a fitness
 Brodek u Přerova o. s.

Náš sportovní klub je v současné době 
zařízen 15-ti profesionálními posilovacími 
stroji, rotopedem, steperem a 15-ti páry 
jednoručních činek. Od měsíce září roku 2006 
je tato posilovna registrována jako oficiální 
sportovní klub na Ministerstvu vnitra ČR. 
Posilovna se nachází na adrese Tovární č. 136, 
vchod je v zadní části budovy.

Pro členy sportovního klubu je 
posilovna otevřena pondělí – pátek od 17:00 do 
20:30 hod. Cvičení dopoledne a o víkendech 
dle domluvy.

Více informací na vývěsce sportovního 
klubu či na tel. 737 740 619.
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                                Vlaky z Přerova do Olomouce
Přerov Rokytnice Brodek Grygov Olomouc Poznámka

4:15 4:21 4:25 4:30 4:35 V pracovní dny
4:56 5:01 5:05 5:10 5:15 Denně
5:25 5:31 5:35 5:40 5:45 V pracovní dny
6:02 6:08 6:12 6:17 6:22 Denně
6:32 6:38 6:42 6:47 6:52 Denně
7:00 7:05 7:09 7:14 7:19 Denně
7:25 7:30 7:34 7:39 7:44 V pracovní dny
8:00 8:06 8:10 8:15 8:20 Denně
9:00 9:06 9:10 9:15 9:20 Denně

10:00 10:06 10:10 10:15 10:20 Denně
11:00 11:06 11:10 11:15 11:20 Denně
12:00 12:06 12:10 12:15 12:20 Denně
13:00 13:06 13:10 13:15 13:20 Denně
13:40 13:46 13:50 13:55 14:00 V pracovní dny
14:00 14:06 14:10 14:15 14:20 Denně
14:30 14:36 14:40 14:45 14:50 V pracovní dny
15:00 15:06 15:10 15:15 15:20 Denně
15:25 15:31 15:35 15:40 15:45 V pracovní dny
16:00 16:06 16:10 16:15 16:20 Denně
16:30 16:35 16:39 16:44 16:49 V pracovní dny
17:16 17:22 17:26 17:31 17:36 Denně
18:00 18:06 18:10 18:15 18:20 Denně
19:00 19:06 19:10 19:15 19:20 Nejede 24. a 31.12.
20:00 20:06 20:10 20:15 20:20 Nejede 24. a 31.12.
21:00 21:06 21:10 21:15 21:20 Nejede 24. a 31.12.
22:00 22:06 22:10 22:15 22:20 Nejede 24. a 31.12.
22:50 22:56 23:00 23:05 23:10 Nejede 24. a 31.12.

                                Vlaky z Olomouce do Přerova
Olomouc Grygov Brodek Rokytnice Přerov Poznámka

4:30 4:35 4:41 4:44 4:51 V pracovní dny
5:02 5:07 5:12 5:16 5:22 V pracovní dny
5:32 5:37 5:42 5:46 5:52 Nejede 25.12. a 1.1.
6:02 6:07 6:12 6:16 6:22 V pracovní dny
6:32 6:37 6:42 6:46 6:52 Denně
7:00 7:05 7:10 7:14 7:20 V pracovní dny
7:32 7:37 7:42 7:46 7:52 Denně
8:32 8:37 8:42 8:46 8:52 Denně
9:32 9:37 9:42 9:46 9:52 Denně

10:32 10:37 10:42 10:46 10:52 Denně
11:32 11:37 11:42 11:46 11:52 Denně
12:32 12:37 12:42 12:46 12:52 Denně
13:00 13:05 13:10 13:14 13:20 V pracovní dny
13:32 13:37 13:42 13:46 13:52 Denně
13:55 14:00 14:05 14:09 14:15 V pracovní dny
14:32 14:37 14:42 14:46 14:52 Denně
15:00 15:05 15:10 15:14 15:20 V pracovní dny
15:32 15:37 15:42 15:46 15:52 Denně
15:55 16:00 16:05 16:09 16:15 V pracovní dny
16:32 16:37 16:42 16:46 16:52 Denně
17:32 17:37 17:42 17:46 17:52 Denně
18:32 18:37 18:42 18:46 18:52 Denně
19:32 19:37 19:42 19:46 19:52 Denně
20:32 20:37 20:42 20:46 20:52 Denně
21:42 21:47 21:52 21:56 22:02 Nejede 24.12.
22:58 23:03 23:08 23:12 23:18 Nejede 24. a 31.12.
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Kino v Brodku žije

V naší obci Brodek u Přerova není 
mnoho příležitostí, kam by občané mohli 
zavítat za kulturou. V neposlední řadě k nim 
však dozajista patří budova kina „Kino 
dělnický dům“. Jeho provoz zabezpečují 4 

zaměstnanci:
vedoucí kina        Čmeláková Eva
pokladní        Schwarzbergerová Ivana
promítači        Planka Oto

                   Vrána Josef

          V prosinci loňského roku ukončil 
pracovní poměr (25 let) v našem kině náš 
dlouholetý zaměstnanec pan Karel Hradílek 
z Lukové. Za jeho obětavou péči o promítací 
techniku a spoustu hodin strávených 
v promítací kabině mu touto cestou děkujeme.
          V minulém roce proběhla rekonstrukce 
přísálí kina, byly provedeny úpravy 
pro potřeby divadelního souboru, který zde 
našel přístřeší. Od září do prosince zde 
probíhají zkoušky na divadelní představení, 
které vrcholí v prosinci představení pro školy i 
veřejnost. 
          Hlavní náplň kina však i nadále zůstává 
promítání filmů. I když v loňském roce 
nepříznivě ovlivnilo návštěvnost v našem kině 
otevření nového multikina v Olomouci, přesto 
jsme odehráli 82 filmových představení, která 
shlédlo 2 960 diváků. Pro mateřské a základní 
školy a školní družiny jsme odehráli 10 
představení.

Filmy, které hrajeme, nám zajišťuje

5 distributorů:
BONTONFILM, a.s., 
FALCONFILM, a.s., 
WARNER BROS, s.r.o., 
BIOSCOP, a.s., 
BLUE SKY FILM DISTRIBUTION, a.s.

Mimo filmová představení zde uspořádala 
Lidová škola umění 16 koncertů. Jednou za rok 
nás také navštíví opereta z Opavy. 

Pro školu zajišťujeme výchovné 
koncerty, divadelní představení. Dvakrát do 
roka škola pořádá akademii. Svaz rybářů 
pořádá v našem kině výroční schůzi.

Na první pololetí tohoto roku Vám 
prozatím nabízíme tyto filmy:

Únor
Ro(c)k Podvraťáků
World trade center
Iluzionista
Kupec Benátský
Volver

Březen
Dobrý ročník
Po hlavě do prdele 
Vějíř lady Windermerove
Prázdniny
Sólokapr

Na shledanou s Vámi v našem kině se 
těší zaměstnanci kina.

Základní škola Brodek u Přerova
Majetínská 275, 751 03 Brodek u Přerova

  

      Vážení rodiče žáků a přátelé školy, 
dovolte, abychom Vás seznámili s důležitými 
daty, které se týkají ZŠ. 

1.    Pololetní vysvědčení bude vydáno ve     
       středu 31. ledna 2007.
2.    Pololetní prázdniny budou v pátek
       2. února 2007
3.    Jarní prázdniny se budou konat ve dnech     
       19. až 23. února 2007
4.    Zápis dětí do 1. třídy se bude konat dne 8. 
       února 2007 od 12. do 16 hodin v budově 
       I. stupně ZŠ. S sebou si vezměte rodný list 
       dítěte.
5.    Akademie I. stupně s překvapením se    
       uskuteční dne 29. března 2007 od 17hodin.
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Fotbalový klub Brodek u Přerova

Vánoční halový turnaj v kopané

Dne 16. 12. 2006 se žáci FK Brodku zúčastnili 
halového turnaje v Troubkách.

Výsledky FK Brodek u Přerova :

FK Brodek – SK Bochoř  2:0
(Složil, Omelka)
FK Brodek – So. Bohuňovice  2:2
(Omelka 2)
FK Brodek – So. Tovačov 3:3
(Složil 2, Hílovský)
FK Brodek – So. Troubky  2:1
(Dostál 2)
FK Brodek – FC Hněvotín  7:2
(Omelka 3, Bednařík, O.Pískovský, Složil, 
Hílovský)
FK Brodek – So. Újezdec  6:1
(Omelka 2, Složil 2, Hílovský, Bednařík) 
FK Brodek – So. Majetín  8:0
(Omelka 8, Bednařík, Hílovský, Dostál, Složil)

FK Brodek skončil na druhém místě za 
So.Tovačov.

Sestava FK Brodek u Přerova :
Bednařík, Dostál, Kouřil, Pískovský L., 
Odstrčil, Arnošt, Povýšil, Pískovský O., 
Omelka, Hilovský, Složil. 

Jan Omelka se stal nejlepším střelcem turnaje

SOKOL Brodek u Přerova

Sportovní aktivity

Pondělí  a  Čtvrtek :
Rodiče s dětmi 
16:00 – 17:00 hod., cvičitelka sl. Kratochvílová

Všestrannost dívky a chlapci
17:00 – 18:00 hod., cvičitelka sl. Kratochvílová

Cvičení ženy
18:00 – 19:00 hod., cvičitelka sl. Kratochvílová

Aerobic
19:00 – 20:00 hod., cvičitelka sl. Koutná

Volejbal
20:00 – 21:30 hod.

Úterý a Pátek :
Stolní tenis
16:00 – 20:00 hod., p. Kouřil

Středa :
Žáci kopaná
16:00 – 18:00 hod.
Volejbal
19:00 – 21:30 hod.

ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S. 
POBOČKA V BRODKU U PŘEROVA    

Oznamujeme  všem občanům, že za úvěr od 
Buřinky se teď neplatí!

Tak na nic nečekejte a pusťte se do 
modernizace svého domu či bytu. 
Akce trvá do 28. 2. 2007.

Další výhody úvěru od Buřinky:
 i pro klienty bez úspor;
 nízké měsíční splátky /např. úvěr 

300 000,- Kč splátka 2 640,- Kč 
měsíčně/;

 možnost mimořádných splátek kdykoliv 
a bez sankcí;

 státní podpora po celou dobu spoření.

Využití úvěru:
 koupě bytu;
 koupě stavebního pozemku;
 koupě nebo výstavba rodinného domu;
 rekonstrukce, modernizace a úprava 

bydlení.

Na Vaši návštěvu se těší pracovnice České 
spořitelny, a.s. pobočky v Brodku u Přerova.
Tel. 606 609 493 nebo 581 741 172



Str. 18

Místní knihovna Brodek u Přerova

Místní knihovna pořádá  v sobotu 10. února 
2007 kurz pletení z pedigu pro začátečníky i 
pokročilé. Kurzovné činí 190,- Kč.
Možnost přihlášky a informací na tel. čísle: 
606 609 493

 Na sobotu a neděli 24. a 25. března 2007  
připravuje  knihovna jarní výstavu rukodělných 
prací, která se uskuteční v prostorách velkého 
sálu obecního úřadu. 
Ruční práce: bižuterie, pletený pedig, 
keramika, malované hedvábí

Stalo se již tradicí  naší knihovny, že v rámci 
měsíce března pořádá pro dospělé občany naší 
obce bezplatný internetový kurz  a  
pohádkovou noc pro děti ku příležitosti 
narození známého pohádkáře H.CH. 
Andersena. . Letošní rok proto nebude 
výjimkou.  
Příhlásit se můžete osobně v knihovně nebo na 
tel. čísle. 581 741 508.
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Komunální odpad
Současny stav separace komunálního odpadu v obci Brodek u Přerova

Směsný komunální odpad – POPELNICE
Každý majitel nemovitosti má svou popelnici (-e) označeny čís. Popisným

SVOZ každý sudý týden ve čtvrtek, kromě svátků, zajišťuji TS Olomouc

Do popelnic 
nepatří PLAST

Sběr plastů – v igelitových pytlech
Občan uloží před svým domem

SVOZ každý sudý týden ve čtvrtek, kromě svátků, zajišťuje OÚ Brodek

PET láhve a jiný 
obal z plastů

Sběr skla – sklolaminátové zvony na bílé a barevné sklo
Pět sběrných míst na KÚ Brodek u Přerova a Luková

SVOZ dle potřeby, zajišťuje TS Olomouc

NUTNO TŘÍDIT

Objemný a nebezpečný odpad – sběrný dvůr na ul.Tovární (SURKA)
Při odkládání na sběrný dvůr musí občan předložit doklad o zaplacení místního poplatku  
Stavební odpad – suť
Zaváží se na první tzv. rybník za přítomnosti pracovníka OÚ Brodek u Přerova
Cena za 1m3 je 250,- Kč, platba předem na OÚ Brodek
Provozní doba sběrného dvoru a stavební suťi :
Každé pondělí, kromě svátků.          Letní provoz:      16:00 až 18:00 hod.
                                                          Zimní provoz:    15:00 až 17:00 hod.

Poplatky 
za psy a odpadový systém obce Brodek u Přerova a Luková

se bude vybírat v tyto dny:

22. ledna 2007   pondělí 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
24. ledna 2007   středa 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
29. ledna 2007   pondělí 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
31. ledna 2007   středa 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 16:30 hod.

 7. února 2007    středa 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
12. února 2007   pondělí 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
15. února 2007   středa 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRODEK U PŘEROVA

Majetínská 275, 

751 03 Brodek u Přerova

ZVE NA ZÁPIS ŽÁKŮ

DO 1. TŘÍDY

který se koná dne 8. února od 12 hodin

na budově I. stupně ZŠ

Vezměte s sebou rodný list dítěte

Zpravodaj vydává Obec Brodek u Přerova ve spolupráci se sportovně – kulturní komisí.

              -    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 2007 :     9.   3. 2007
                                                                                  8.   6. 2007
                                                                                14. 9. 2007
                                                                            a  30. 11. 2007
                    
                    Zpravodaj vyjde vždy 14 dní po uzávěrce.


