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Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za 
kamny dobře. ( 22.4. )

Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Svatá Žofie políčka často zalije. ( 15.5. )

Na Urbana pěkný, teplý den – bude suchý 
červenec i srpen. ( 25.5. )

Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
( 12.6. )
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
letošní plesová sezóna opět přispěla k posílení 
kulturního života a udržování tradic v obci 
Brodek u Přerova. Na uspořádání celkem pěti 
plesů se podíleli pořadatelé z  Mysliveckého 
sdružení „Hrubý les“ Citov, TJ Sokol Brodek 
u Přerova, Divadelního souboru J.K.Tyla 
v Brodku u Přerova, SDH Luková a 
Medvědářské společnosti Brodek u Přerova. 
Za jejich obětavou práci jim chci touto cestou 
poděkovat.  
Velkou účast měly plesy: Myslivecký - díky 
výborným mysliveckým specialitám, 
Divadelní ples s velmi pěknou ukázkou 
divadelní hry „Noc na Karlštejně“ a „Vodění 
medvěda“ spojené s „Pochováváním basy“ 
s celou řadou krásných masek a všeobecným 
veselím v obci. 

Obec nebo městys

Zvítězil „Městys Brodek u Přerova“. Rada 
obce změnu statutu obce doporučila a 
Zastupitelstvo obce Brodek u Přerova na 
veřejném zasedání dne 19.2.2007 změnu 
statutu na „městys“ schválilo. Nyní je třeba 
požádat předsedu Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR o změnu názvu z obce na 
městys.

Hospodaření v r. 2006

Přezkoumání hospodaření obce Brodek u 
Přerova za rok 2006 proběhlo ve dvou 
termínech a trvalo celkem pět dnů. O průběhu 
kontroly byla vyhotovena „Zpráva o výsledku 
hospodaření obce za rok 2006“, která 
konstatuje, že v hospodaření obce nebyly 
zjištěny nedostatky. Při této příležitosti chci 
poděkovat pracovnicím účtárny OÚ Brodek u 
Přerova, paní Janě Přikrylové a paní Květě 
Dienerové, za pečlivé vedení účetnictví obce a 
přípravu auditu. 
Dle zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů byl v těchto dnech 
zpracován „Závěrečný účet obce Brodek u 
Přerova za rok 2006“, který bude před 
schválením zastupitelstvem obce vyvěšen na 
úřední desce.

Kromě hlavních údajů o plnění příjmů a 
výdajů popisuje hospodářskou činnost obce, 
stav účelových fondů, vyúčtování finančních 
vztahů ke státnímu rozpočtu (získané dotace), 
hospodaření našich příspěvkových organizací, 
inventarizaci majetku obce a úhradu příspěvků 
mikroregionům Dolek a Království.

Informace o investicích

Tělocvična pro ZŠ – probíhají přípravné a 
projekční práce. Bylo proveden geologický 
průzkum v místě stavby a pokácení stromů. 
V letošním roce bude provedena výstavba 
pouze tělocvičny s integrovaným krčkem, 
který bude po ukončení výstavby sloužit 
k propojení mezi ZŠ a školní jídelnou. 
Výstavba šaten a sociálního zařízení bude 
realizována v příštím roce.

Cyklistická stezka Brodek – Luková.
V současné době je před dokončením projekt 
pro stavební povolení a již tři týdny probíhají 
intenzivní jednání s vlastníky pozemků. Ke dni 
19.3. 2007 schází souhlas jedné rodiny, která 
nechce pozemky pod stezkou prodat, ale 
směnit.  

Komunikace II/150 – vedoucí mezi 
Prostějovem a Přerovem bude od května 2007 
do srpna 2008 podrobena rekonstrukci. 
Z důvodu zklidnění dopravy v Brodku i 
Lukové dojde k zúžení komunikace a na řadě 
míst bude vybavena podélným parkováním pro 
motorová vozidla. Do projektu rekonstrukce 
byla zapracována doporučení studie: „Průtah 
cyklistické dopravy obcí Brodek“, zpracované 
v r.2005, což se projeví novým řešení 
křižovatky na Majetín, vybudováním 
bezpečnějších přechodů pro chodce i cyklisty. 
Investorem opravy komunikace II/150 je 
Krajský úřad Olomouckého kraje a obec 
Brodek u Přerova se musí podílet na 
financování. 
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Nové možnosti dotací 

Chci touto cestou informovat neziskové 
organizace v naší obci o možnosti čerpání 
prostředků z fondů EU a státních fondů ČR 
v letech 2007 až 2013.
V letech 2004 až 2006 obdržela Česká 
republika 80 miliard Kč. V plánovacím období 
let 2007 – 2013 obdrží Česká republika 
z fondů EU asi 124 miliard Kč ročně, což 
znamená až 868 miliard Kč za sedm roků. 
Evropská komise bude od r.2007 schvalovat 
pouze projekty  nad 25 mil. EUR. Žadatelé 
mohou z prostředků EU obdržet až 85% 
z celkových nákladů.  Čerpání fondů EU bude 
zajišťováno pomocí operačních programů. 
Operační programy zaměřené na investice
(Tvrdé projekty - stavby) budou směřovány do 
životního prostředí, dopravy, cestovního 
ruchu, kultury a zdravotnictví. Budou sloužit k 
vyrovnání rozdílů mezi regiony a zahrnují 
technickou pomoc žadatelům. Např. pomocí 
„OP Regionální“ získá společně Olomoucký a 
Zlínský kraj až 14 miliard Kč. 
Operační programy neinvestiční (Měkké 
projekty), budou zaměřeny na rozvoj venkova, 
investice do zaměstnanosti, sociálních věcí, 
vzdělání a posílení konkurenceschopnosti.

Osobně si myslím, že pro obec Brodek u 
Přerova a neziskové organizace je to velká 
příležitost na získání tolik potřebných 
finančních prostředků na činnost a zejména 
údržbu majetku. Bude chybou, pokud si 
neziskové organizace nechají tuto příležitost 
pouze plynout kolem sebe. Nevyplatí se pouze 
čekat, až to někdo udělá. Představa výborů 
neziskových organizací, že rozpočet obce 
Brodek bude stále štědřejší, je velmi lichá. 
Obec se musí letos i v příštích letech 
spolupodílet vlastními prostředky na 
financování akcí se státní dotací. Předem 
upozorňuji, že podané projekty musí být 
zpracovány velmi pečlivě a budou posuzovány 
také z pohledu sounáležitosti a vzájemné 
pospolitosti všech občanů – dětí, rodičů a 
seniorů, obce, škol a neziskových organizací. 
Máme v obci schopné občany, dobré 
organizátory a mládež může být nápomocna 
s přípravou textů a fotografií na počítači. 

Podrobnější informace mohou zástupci 
neziskových organizací z obce Brodek u 
Přerova získat na semináři s názvem: Fondy 
EU a státní fondy ČR v letech 2007 – 2013. 
Seminář se uskuteční dne 2.dubna 2007 
v 16.00 hod. ve Velkém sále OÚ Brodek u 
Přerova. 

Změny ve zpravodaji

Jistě jste všichni zaznamenali změnu v obsahu 
našeho občasníku s názvem „Brodecký 
zpravodaj“. V minulém volebním období jsem 
společně se svým synem zajišťoval grafickou 
úpravu brodeckého zpravodaje. Vzhledem 
k připravovaným rozsáhlým investicím obce 
jsem požádal Sportovně kulturní komisi –
poradní orgán Rady obce, aby se ujala redakce 
našeho občasného zpravodaje a přispěla tak ke 
zlepšení informovanosti Vás, občanů. 
Zpravodaj bude vydáván 5x ročně s barevnou 
dvojstranou pro uveřejnění barevných 
fotografií a rozšíří se počet rubrik pro 
dopisovatele. Protože v roce 2007 bude 
„Brodecký zpravodaj“ vycházet 
v pravidelných termínech, bude zaregistrován 
na MV ČR a musí být rozesílán do dvaceti 
univerzitních knihoven. U každého snímku a 
každého článku, který budete posílat 
k uveřejnění ve zpravodaji, musí být uveden 
autor. Stejně je třeba uvádět autora článku, 
kterého budete ve svém článku citovat. 
Přeji členům SKK hodně tvůrčích invencí a 
občanům mnoho zajímavých informací.

       Ing. Jan Beneš
        starosta obce
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Zdravotní stav stromů před vstupem na 
hřbitov z ulice Boženy Němcové

V letošním roce po několika silných větrech 
(vichřice), které způsobily smrtelné úrazy a 
škody na majetku v České republice, se na 
obecní úřad obrátili občané z Brodku, že 
stromy před vstupem na hřbitov představují 
bezpečnostní riziko. Na základě tohoto 
podnětu obecní úřad nechal vypracovat 
odborný posudek na stromy před vstupem na 
hřbitov.
Odborný posudek na vybrané stromy 
vypracoval znalec v oboru zahradní a 
krajinářská tvorba Ing. Petr Kubeša, ČKA 
02 848, posudek je k nahlédnutí na obecním 
úřadě Brodek u Přerova.
Hodnocené stromy před vstupem na hřbitov: 
druh stromů: Aesculus hippocastanum –
jírovec manďál, nebo-li kaštan.
Celkem čtyři hodnocené jírovce byly 
vysazovány ve třech časových 
etapách.Nejstarší jírovec roste po levé straně 
od vchodu na hřbitov při pohledu z ulice a 
představuje největší bezpečnostní riziko. Na 
kmenu tohoto jírovce se nacházejí velké řezné 
rány, které v minulosti nebyly odborně 
ošetřeny a proto dochází k vyhnívání dřevní 
hmoty. Na jedné takové již vyhnívající ráně 
byl použit na její zacelení zcela nevhodně 
beton, který proces vyhnívání jen urychlí a 
dojde k narušení stability stromu.
Další dva stromy mají v důsledku menších 
prostorových a světelných podmínek 
redukované koruny, neboť je zastiňuje
nejstarší jírovec. Koruny těchto stromů jsou 
deformované a estetická hodnota je poměrně
nízká.Jeden z těchto stromů má poškozený 
kmen, což snižuje jeho mechanickou stabilitu.
Poslední jírovec má vadné větvení a 
poškozenou kosterní větev, kterou je nutné 
odřezat, neboť i při zacelování rány je 
předpoklad, že hniloba v ní bude pokračovat 
nadále.I tento strom má sníženou mechanickou 
pevnost.
S ohledem na současný stav posuzovaných 
kaštanů je několik možností, jak přistoupit 
k jejich dalšímu pěstování. Vynaložit poměrně 
vysoké náklady, které bude nutné po určitém 
období do stromů vkládat znovu, abychom 
prodloužili jejich životnost a částečně omezili 
bezpečnostní riziko ( je nutné brát v potaz, že 
větve nejstaršího jírovce křehnou).Radikální 
snížení korun všech posuzovaných stromů -
způsobí velmi sníženou estetickou hodnotu a 

porušení celkového měřítka prostoru daného 
veřejného prostranství.Veškeré práce musí 
provádět specializovaná odborná firma 
s patřičnými znalostmi a zkušenostmi, neboť je 
zde nutné brát ohled nejenom na možnost 
prodloužení života posuzovaných jírovců, ale 
zejména na budoucí bezpečnost.
Výměna současných zdravotně poškozených 
stromů za stromy nové. V tomto případě by 
však bylo vhodné u brány vysadit pouze dva, 
dle příslušných norem řádně zapěstované, 
vzrostlé stromy v dostatečném sponu, aby se 
v budoucnosti nemusely řešit obdobné 
problémy jako dnes. U této varianty je vysoká 
rentabilita vložených finančních prostředků a 
perspektivní vylepšení stávajícího stavu. 
Proto Vám občané předkládám tuto informaci, 
abychom v letošním roce zvolili takovou 
variantu, která předejde možnou havárii a 
přinese vylepšení vstupního prostoru před 
hřbitovem.                                                               

                                        Kovář František

použitý materiál: Odborný posudek na vybrané stromy
                            únor 2007, autor: Ing. Kubeša Pet

                                           Foto T. Tkadlec

Gratulace jubilantům

Jubilanti v měsících leden – březen 2007

Ke krásnému životnímu jubileu gratulujeme.

80 let
Vlasta Sehnalová               

85 let
Božena Drajsajtlová

90 let
Karel Hanzlík
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Putování historií aneb co se píše v kronice obce Brodek u Přerova.

,, Ženská rebelie…

Nejhůře bylo brodeckým a citovským na počátku druhé polovice 18. století. Tentokráte se nejednalo 
o robotu a platy ale o pozemky tak zvané ,, štvrtiny“(: asi 2 měřice:). Nebyl to sice svobodný majetek 
brodeckých, nýbrž vrchnostenský tj. klášterní, který drželi brodečané odedávna za roční plat. Tento plat 
dávali za to, že směli pole po odbyté robotě pro sebe obdělávati. Nebyla to sice jejich půda, ale byla to půda, 
která je živila. Roku 1756 napadlo převorce Viktorii z Hohenberka, která byla cizinkou a zdejšímu lidu 
naprosto nerozuměla, aby odňala brodeckým a citovským nejlepší pole. Ti je ovšem vydat nechtěly a byli za 
to vězněni v hradebních věznicích v Olomouci, kde museli velmi těžce pracovat. Převorka jim celkem odňala 
120 měřic nejlepšího pole a za 280 měřic, které jim ponechala – žádala 131 zlatých nájmu, který zvýšila na 
280 zlatých. Brodečtí odepřeli robotovat vrchnosti na polích, které jim odňala a proto jim vrchnostenský 
úřad poslal robotníky z Kožušan a Tážal, vedené vrchnostenským písařem, aby pole obdělali. Jakmile se tito 
objevili, bylo v Brodku a Citově zvoněno na poplach, lidé se ozbrojili holemi a vidlemi a cizí robotníky 
vyhnali. Dne 5. května 1756 přišli kožušanští a tážalští znovu na brodecká pole, ale tenkráte vznikla ženská 
rebelie. Brodecké ženy se ozbrojily, obklopily písaře, který k nim chtěl promluvit, - ale ukřičely ho. Muži 
celou rebelii pozorovali z hospody. Písař vida, že nic nepořídí, odtáhl do Citova, kde byl stejně ženami 
uvítán jako v Brodku. V Citově písaře strhli s koně a vyhrožovaly mu, že živ neodejde, vkročí-li na jejich 
pole. Písař s cizími robotníky musel kapitulovat. Ženy číhaly ještě dlouho porůznu ukryté, aby nikdo na pole 
nevstoupil. Tento stav trval dosti dlouho. Panská pole byla ladem, robota se nekonala a vrchnost měla 
velkou škodu. Ale nakonec přeci jen zvítězila vrchnost. Ženy byly pochytány a jedna po druhé vsazeny do 
klády na 1 hodinu, kde jim šrouby svírány nohy ve štěrbině klády. Nicméně se tyto bouře opakovaly 
v následujícím roce znovu. Vrchnost totiž odňala brodeckým dalších 118 měřic pole. Bylo tehdy v Brodku 
celkem 59 usedlíků (38 sedláků a 21 chalup). Každý měl od vrchnosti 8 čtvrtin tj. 16 měřic což činilo 
dohromady 472 čtvrtin tj. 944 měřic. Robotovat museli brodečtí od sv. Michala do sv. Jana po 3 dny v týdnu 
a od sv. Jana do sv. Michala 5 dnů v týdnu. 

Pro podněcování ke vzpouře byli odsouzeni na pevnostní hradby v Olomouci: Jakub Zmrzlík, Martin 
Měsíc, Ondra Klučák, Isidor Bureš a Jan Vrba z Brodku. Z Citova: Václav Boula, Václav Přidal, Jan 
Dočkal, Jíra Kvasnička, Josef Tichý a Jan Hanák. Všichni tito dlouho ve vězení nevydrželi, neboť již 
v březnu 1757 vydávají za sebe a své potomky a následující hospodaře revers podle kterého slibují „čtvrtiny 
si nepřivlastňovati, spokojiti se těmi, které jim vrchnost sama v nájem dává a i tyto postoupiti kdyby jich 
potřebovala“. Rovněž slibují dostáti všem zanedbaným povinnostem a zaplatiti dlužné platy. Tím skončil 
zmužilý odpor proti kláštěru. Advokát brodeckých a citovských jistý Novák, který je v tomto sporu 
zastupoval, byl odsouzen v lednu 1758 k 4 nedělní nucené práci na hradbách Špicberských a nahraditi 
oběma obcím vylákané peníze za zastupování v částce 41 zlatých 13 krejcarů. Tento obnos brodeckým ani 
Citovským nezaplatil pro úplnou chudobu. 

Bude snad zajímavo uvésti několik jmén trati kde ležely sporné pozemky (čtvrtiny) o které byl veden 
boj. : Před Opletí nebo v Opletách. V Záhumenkách nebo u Stržen. V Suchých lukách. Pod hájem. Na 
bečviskách. Na nivách – v klíču. Pod Bernatkou. Na Sopuchu. U Valiv. Pod Člunkem. U trubecké cesty. Na 
Kačínku. Na Okroužku. U židovny. Na Příhoně. Většina těchto názvů neexistuje.

Josefínskými reformami byl dotčen také dominikánský klášter sv. Kateřiny a byl 20. února 1772 
zrušen. Klášterní statky připadly náboženskému fondu, který spravovala královská komora. Od ní koupily 
Brodek a Citov r. 1827 bratří Jan a František Pauspertové z Drachenthalu za 97.000 zlatých. Jejich dědička 
Pavla z Drachenthalu se později provdala za rytíře de Naware. Po jeho smrti se znovu provdala za 
Maxmiliana svobodného pána Vodňanského z Windelfeldu. Po jejich smrti dědil brodecké statky Pavel Hevin 
de Naware syn z prvního manželství. Dvorkým reskriptem z 10. února 1873 nařídil Josef II., aby na všech 
komorních statcích, které bývaly dříve klášterními, jak tomu bývalo v Brodku, - byl odváděn ve prospěch 
státu na věčné časy plat zvaný „Robota bolition“ – (česky, Poražení robot).

Brodek měl podle této smlouvy platit ročně 1108 zlatých 54 krejcarů a mimo to odvážet státu z lesů 
potřebné dříví a urovnat do sáhů. Zrušením robotu r. 1848 musel se Brodek jak ostatní města – vykoupit. 
K těmto statkům obecním přibylo pozemkovou reformou ještě 330 měřic z Guttmannova statku v Majetíně.“

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

E. Tkadlecová
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Vyhlášení soutěže Brodek očima dětí.

I. Malba, kresba, grafika, koláž.

a/ do 6- ti let
b/ do 12- ti let
c/ do 18- ti let

II. Fotografie.

a/ do 12- ti let
b/ do 18- ti let

Obec Brodek u Přerova společně se 
sportovně kulturní komisí vyhlašují Soutěž o 
Brodek očima dětí.

Práce je možno nosit  na sekretariát 
Obecního úřadu nebo E. Tkadlecové v ZUŠ. 
Termín ukončení soutěže je 25. května 2007. 
Z vítězných prací bude sestaven kalendář obce 
Brodek u Přerova na rok 2008.

V porotě budou členové sportovně –
kulturní komise:           V. Hrabalová,                      
E. Procházková, E. Tkadlecová, V. Kocián,    
M. Zatloukal, dále p. řed. MŠ L. Dohnalová, 
p.řed. ZŠ   J. Svobodníková a vyučující 
výtvarného oboru ze ZUŠ S. Foretová.

,, Originály“ musí mít na zadní straně 
jméno a příjmení, bydliště, věk a telefon.  

Všechny práce včetně ohodnocených 
budou vystaveny v neděli 3.6.2007 od 13.00 
do 17.00 hod v zahradě MŠ.( V případě 
nepříznivého počasí ve Školní jídelně.) 
V červnovém zpravodaji budou zveřejněny 
výsledky a Slavnostní předání cen proběhne na 
hřišti na  Dětském dnu (medvědářském) 
v neděli 3.6.2007.

 V soutěži Malba, kresba, grafika, 
koláž bude ve všech kategoriích za 

1. cenu poukázka na odběr zboží v Papírnictví    
    v Brodku v hodnotě 1.000,- Kč, za 

2. cenu poukázka na zboží za 750,- Kč a za 

3. cenu poukázka na zboží za 500,- Kč. 

Ve fotografické soutěži budou ceny ve stejné 
výši ovšem ocenění získají Fotoalba a CD.

Této soutěže se nemohou zúčastnit 
rodinní příslušníci porotců.

Vyhlášení Soutěže o nejkrásnější okno, 
balkón a okolí domu.

Obec Brodek u Přerova společně se 
sportovně kulturní komisí vyhlašují Soutěž o 
nejkrásnější okno, balkón a okolí domu.

Hodnotit se bude květinová výzdoba 
oken, balkónů a okolí domů, včetně 
zahradnických úprav a celkového dojmu.
Hodnocení proběhne v měsíci srpnu. Vítězná 
okna, balkóny a okolí domů budou zveřejněny 
na fotografiích v září ve Zpravodaji. 

V porotě budou někteří členové 
sportovně – kulturní komise: E. Tkadlecová, 
V. Hrabalová a E. Procházková, dále 
L.Brázdová a  ,,květinářky“  p. Jónová a 

p. Novotná.
Ceny: 1. cena poukázka v hodnotě 1.500,- Kč

2. cena poukázka v hodnotě 1.000,- Kč

3. cena poukázka v hodnotě 500,- Kč

Na poukázky bude možno odebrat zboží 
v Květinářství u p. Novotné nebo p. Jónové.

Členové poroty se samozřejmě soutěže 
neúčastní.

                              Foto archiv
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Kdy, kde, co v Brodku u Přerova

Kulturní, společenské a sportovní akce:

Březen

29.3. Školní akademie I. stupně 17:00 sál kina

30.3. Pohádková noc v knihovně 18:00 - 8:00 knihovna

31.3. Kuličkiáda 15:00 u junácké klubovny
Duben

8.4. Chytání pstruhů v Lukové 10:00 - 18:00 nádrž v Lukové
19.4. ZUŠ Třídní besídka žáků p. uč. Roubalové 18:00 sál kina
21. a 
22.4.

100 let skautingu - zájezd do Prahy
brodečtí skauti

25.4. Zájezd klubu seniorů na Kopeček 9:00 odjezd
26.4. ZUŠ Absolventská besídka 18:00 sál kina
28.4. Celodenní výlet do Beskyd - Ivančena brodečtí skauti
30.4. Pálení čarodejnic 16:30 u skautské klubovny
30.4. Otevření hvězdárny u skautské klubovny 21:00 hvězdárna

květen
3.5. ZUŠ Třídní besídka žáků p. uč. Hradila 18:00 sál kina
10.5. Zápis dětí do MŠ 15:30 - 17:30  MŠ
10.5. Pohádka O perníkové chaloupce 15:30 MŠ
10.5. ZUŠ Absolventský koncert 18:00 sál kina
25.5. Ukončení soutěže Brodek očima dětí

červen
2.6. Výstava všech prací Brodek očima dětí 13:00 - 17:00 zahrada MŠ

při nepřízni počasí Školní jídelna
2.6. Dětský medvědářský den a vyhlášení vítězů soutěže 13:30 hřiště
6.6. Zájezd klubu seniorů do Vamberku a Letohradu 7:00 odjezd
7.6. ZUŠ Třídní besídka žáků p. uč. Tkadlecové a Tkadlece 18:00 sál kina
21.6. ZUŠ Závěreční žákovský a učitelský koncert 18:00 sál kina

Kino v Brodku u Př.
Duben

4.4. Spláchnutej 19:00 sál kina
6.4. Saw 3 19:00 sál kina
11.4. Jako malé děti 19:00 sál kina
13.4. Obsluhoval jsem anglického krále 19:00 sál kina
18.4. Atentát v Ammasadoru 19:00 sál kina
20.4. My dva a křen 19:00 sál kina
25.4. Lovecká sezona 19:00 sál kina
27.4. Moje super bejvalka 19:00 sál kina

květen
2.5. Maharal, tajemství talismanu 19:00 sál kina
9.5. Hudbu napsal, slova složil 19:00 sál kina
11.5. Apokalyptu 19:00 sál kina
16.5. Past na žraloka 19:00 sál kina
18.5. Noc v muzeu 19:00 sál kina
25.5. Vlajka našich otců 19:00 sál kina

červen
1.6. Pravidla lží 19:00 sál kina
8.6. Bitva u Thermopyl 19:00 sál kina
13.6. Artur a Minimojové 19:00 sál kina
15.6. Rande měsíce 19:00 sál kina
20.6. Prázdniny pana Deana 19:00 sál kina
27.6. Dopis z Ywo Jimy 19:00 sál kina
29.6. Bestiář 19:00 sál kina
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Praktický lékař
MUDr. Alena Horná

Den
Ordinační 

hodiny
Polední 

přestávka
Ordinační 

hodiny

Pondělí 800 - 1200 1200 - 1230 1230 - 1300

Úterý 800 - 1200 1200 - 1230 1230 - 1300

Středa 800 - 1200 1200 - 1230 1230 - 1300

Čtvrtek 800 - 1200 1200 - 1230 1230 - 1300

Pátek 800 - 1200 1200 - 1230 1230 - 1300

Odborný ženský lékař
MUDr. Miroslav Pavlica

Den Ordinační hodiny

Pondělí ---

Úterý ---

Středa 1400  -  1600

Čtvrtek ---

Pátek 1400  -  1500

Pediatr
MUDr. Renata Steigerwaldová

Den
Ordinační 

hodiny
Ordinační hodiny pro 

objednané

Pondělí 1000 - 1200 1330 - 1500

Poradna pro kojence

Úterý 1000 - 1200
1300 - 1500

Prevence pro zvané 
děti

Středa 1000 - 1200 ---

Čtvrtek 1000 - 1200
1330 - 1500

Prevence pro zvané 
děti

Pátek 1000 - 1200 ---

Praktický lékař
MUDr. Marie Skopalová

Den Ordinační hodiny

Pondělí 730  -  1200

Úterý 730  -  1330

Středa 1000  -  1400

Čtvrtek 900  -  1700

Pátek 1000  -  1400

Lékárna

Den Otevírací doba

Pondělí 730  -  1700

Úterý 730  -  1700

Středa 730  -  1700

Čtvrtek 730  -  1700

Pátek 730  -  1700
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Obecní úřad

Den Úřední doba pro veřejnost

Pondělí 800 - 1200 1300 - 1700

Úterý --- ---

Středa 800 - 1200 1300 - 1700

Čtvrtek --- ---

Pátek --- ---

Česká spořitelna – platí od 1. 4. 2007

Den Otevírací doba

Pondělí 900 - 1230 1330 - 1700

Úterý Zavřeno Zavřeno

Středa 900 - 1230 1330 - 1700

Čtvrtek Zavřeno Zavřeno

Pátek 900 - 1230 1330 - 1700

Restaurace Na Pekárně

Den Otevírací doba

Restaurace Pivnice
Pondělí 1100 - 2130 700 - 2200

Úterý 1100 - 2130 700 - 2200

Středa 1100 - 2130 700 - 2200

Čtvrtek 1100 - 2130 700 - 2200

Pátek 1100 - 2130 700 - 2200

Sobota 1100 - 2130 900 - 2200

Neděle 1100 - 2130 900 - 2200

Restaurace U Anděla

Den Otevírací doba 

Pondělí 1000   -   2200

Úterý 1000   -   2200

Středa 1000   -   2200

Čtvrtek 1000   -   2200

Pátek 1000   -   2400

Sobota 1000   -   2400

Neděle 1000   -   2200

Pošta

Den Otevírací doba 

Pondělí 800 - 1100 1300 - 1700

Úterý 800 - 1100 1300 - 1700

Středa 800 - 1100 1300 - 1700

Čtvrtek 800 - 1100 1300 - 1700

Pátek 800 - 1100 1300 - 1700

Cukrárna – kavárna JARKA

Den Otevírací doba 

Pondělí 1200   -   1800

Úterý 900   -   2200

Středa 900   -   2200

Čtvrtek 900   -   2200

Pátek 900   -   2200

Sobota 900   -   2200

Neděle 900   -   2200

Restaurace U Nádraží

Den Otevírací doba 

Pondělí 1000   -   2200

Úterý 1000   -   2200

Středa 1000   -   2200

Čtvrtek 1000   -   2200

Pátek 1000   -   2200

Sobota 1200   -   2200

Neděle 1000   -   2200

Hospůdka U Dobrý Bedny

Den Otevírací doba 

Pondělí 1700   -   2200

Úterý 1700   -   2200

Středa 1700   -   2200

Čtvrtek 1700   -   2200

Pátek 1700   -   2400

Sobota 1700   -   2400

Neděle 1700   -   2200
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Restaurace Na Pekárně

Restauraci "Na Pekárně" jsme otevřeli v červnu roku 2006.V patře Vám můžeme nabídnout až 
padesát míst v útulné klimatizované restauraci, kde se dají pořádat různí rodinné oslavy, svatby, 
křtiny, promoce a pod. Také u nás úspěšně proběhlo mnoho třídních srazů, podnikových prezentací 
a školení. Vaříme tradiční chutná česká jídla, minutky a speciality zahraničních kuchyní. Vybrat si 
můžete ze dvou menu za 55,- v pracovních dnech a jednoho o víkendu.Nově jsme rozšířili naši 
nabídku o míchané nápoje, koktejly a long drinky. 

V přízemí je bufet s pivnicí, kde také probíhá mnoho společenských aktivit. Scházejí se u 
nás tarokáři, kteří získali I.místo na ME 2006 v Brně. Hrají se zde také šipky a kulečník. U 
restaurace je uzavřená velká zahrada s posezením a zázemím pro děti, kde již proběhlo několik akcí, 
jako např. rozloučení s prázdninami, Halloween party nebo posezení u táboráku s kytarou.

Na závěr bychom chtěli pozvat všechny zájemce do naší restaurace 31.3 v 19 hodin na zubr 
laser tour. Přijďte se pobavit, zastřílet si laesrovou zbraní na terč a pohyblivé cíle a získat některou 
z cen.
                                                                                                  Yweta Navrátilová

     

                                                      
                                        Yweta Navrátilová
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Okénko do ZUŠ

V minulém Zpravodaji jsem psala o 
tom, jak se naši žáci připravují na soutěže. 
Nyní se již můžeme pochlubit těmi nejlepšími 
výsledky, jakých lze dosáhnout. Nejprve jsme 
soutěžili 15. února v Hranicích v Okresním 
kole. Zde získala Věžní hudba, ve které hrají 
z naší pobočky Kryštof Hasa a Petr Tkadlec, 
1.místo. Kvarteto příčných fléten, od nás 
s Radanou Přikrylovou získalo taktéž 1. 
místo ve své kategorii. Další dva soubory Duo 
příčných fléten, z nichž jednu hraje Anička 
Janková a Komorní soubor, kde na pozoun 
hraje Lukáš Hasa a na marimbu   ( bicí 
nástroj) Michal Tkadlec postoupili s 1. 
místem do Krajského kola. Toto hudební 
klání se konalo 8. a 9. března v Olomouci. 
Naše dva soubory obstály na výbornou. Nejen, 
že  oba postoupily do Celostátního kola, ale 
Lukáš Hasa ještě získal Zvláštní ocenění za
mimořádný hudební výkon. Porovnat si své 
hudební umění pojedeme do Vysokého Mýta, 
kde budeme ve dnech 13.- 15. dubna soutěžit 
už s těmi nejlepšími z celé republiky.

Také Dechový orchestr Haná uspěl 
v Okresním kole na 1. místě s postupem a 31. 
března pojede soutěžit v Krajském kole, 
tentokráte do Zábřehu.

I klavíristy čeká hudební klání. Na 
Krajskou přehlídku talentovaných klavíristů 
byli vybráni Josef Chaloupka, Anežka 
Procházková, Dita Šlanhofová a Alexandra 
Bendová, o tom zda nás budou reprezentovat 
se rozhodne po projití přihlášek v Přerově. 

Žákům děkuji za vzornou reprezentaci, 
učitelům za přípravu a přeji hodně úspěchů 
v dalších kolech.

    E. Tkadlecová

                                        Foto archiv

Ohlédnutí za voděním letošního 
medvěda

                                           Foto archiv
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K činnosti Klubu seniorů 2007

          První schůzka seniorů se letos konala v únoru. Byly vydány přihlášky a do dnešního dne 
máme asi 60 členů.
V březnu se konala schůzka se senátorkou paní Sekaninovou a byly vyhlášeny termíny zájezdů.
          První zájezd se koná pro členy KS a ostatní občany se sníženou pohyblivostí, a to ve středu 
dne 25. dubna a jede se na sv. Kopeček. Odjezd v 9,00 hodin, autobus nás doveze téměř ke kostelu, 
procházka v okolí kostela, společný oběd a dále podle dohody. Autobus je zdarma.
          Druhý zájezd bude ve středu dne 6. června, odjezd v 7,00 hodin. Nejdříve návštěva muzea 
krajky ve Vamberku (vstupné 10,- Kč) a odtud do Letohradu, kde bude společný oběd.
Potom návštěva unikátního muzea řemesel. Jsou zde vybaveny expozice řemeslných dílen 
z počátku 20. století. je největší svého druhu v Česku. Nabízí se ukázky z historie hasičství, školní 
třídy, hospody či železnice, z řemesel provazník, kartáčník, kožešník, fotograf, vybavení světnice, 
pekárna, cukrárna, zpracování masa, mléka, a také výstava pohřebnické živnosti a mnoho jiných 
zajímavostí. Vstupné 50,- Kč, autobus 100,- Kč. Ostatní náhrady z rozpočtu KS.
          Přihlášky se uzavírají 3 týdny před uskutečněním zájezdu, podmínkou realizace je naplnění 
autobusu.

    Výbor KS 
________________________________________________________________________________

Ze života divadelního souboru J.K.Tyl Brodek u Přerova

        Od posledního příspěvku nás dělí krátká doba, nicméně 
divadelní soubor vyvíjí
neustále činnost. Připravil úspěšný tradiční divadelní ples na téma 
"Noc na Karlštejně" s bohatým  programem v režii Evy 
Procházkové. Z utržených peněz jsme zakoupili pro soubor 
zvukovou aparaturu uzpůsobenou pro výjezdní představení. Nadále 
soubor jezdí po vyžádaných divadelních štacích a připravuje se na 
postupovou soutěž do Němčic n. H. v rámci Moravské regionální 
přehlídky venkovských divadelních souborů s výběrem pro 
národní přehlídku „Krakonošův divadelní podzim“ ve Vysokém 
nad Jizerou. Přestože působíme v současné době v kině, musíme 
nutně překrýt střechu divadelní klubovny v sokolově. Tato nám 
poslouží jako zázemí pro sklad kostýmů, jelikož se neustále 
potýkáme s úložnými prostory  pro kostýmy, kulisy a jiné 
rekvizity. V plánu činnosti hodláme navíc  rozvíjet činnost souboru 
za účelem využití kina a ve spolupráci s obecním úřadem zajišťovat různá další kulturní či divadelní 
vystoupení.
  

                                                                                                 Bc.Rudolf Kubis 
                                                                                       vedoucí divadelního souboru

                                          Foto archiv



Str. 13

L U K O V Á

 V únoru tohoto roku pořádala Moravská hasičská jednota v Lukové hasičský ples a 
dětské radovánky.

 V sobotu 27. ledna se konala schůze 
členů TJ Sokol Luková. 

  Na schůzi si přítomní členové zvolili 
      6 zástupců do výboru sokola.

Členskou základnu TJ Sokola Luková tvoří 
celkem 60 členů, mezi které patří členové
3 fotbalových oddílů a dále mnoho příznivců 
sportu. 

Jsou to tyto fotbalové oddíly :      
  1. PDHT Luková
  2. REAL Luková
  3. Luková - ženy 

PDHT LUKOVÁ                                                                                      Foto archiv
Oddíl hraje ll. ligu Přerovské ligy malé kopané, v právě rozehraném ročníku je na 4. místě.

REAL LUKOVÁ
    Oddíl hraje Vl. ligu Přerovské ligy malé kopané, po podzimní části sezóny je na 6. místě.

LUKOVÁ – ŽENY
Oddíl je registrovaný pod Hanáckou Ligou Žen. Sezóna 2006 byla pro oddíl celkem 

úspěšná. Jako nováčci se ženy umístily na 8 místě z celkem 11 registrovaných družstev. Na 
hře se v sezoně 2006 podílelo celkem 12 hráček.
Tento rok se oddíl opět zapsal do Hanácké Ligy Žen mezi 6 oddílů ll. ligy.
Hlavním sponzorem oddílu žen je fa STAMAK TRADE s.r.o. Luková.

                                                                                            E. Bednářová
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Rozpis utkání FK Brodek u Přerova - jaro 2007 

Kolo Den Datum Mužstvo Čas utkání Poznámka
15 So 31. 3. 2007 D 15:00  Brodek - Výšovice Hlášenka

16 So 7. 4. 2007 D 13:30  Nové Sady – Brodek

12 Ne 8. 4. 2007 Ž 13:30  Brodek – Tovačov

16 Ne 8. 4. 2007 A 16:00  Brodek – Býškovice

17 So 14. 4. 2007 D 13:30  Brodek - Mostkovice Hlášenka

13 So 14. 4. 2007 B 16:00  Brodek „B“ – Stará Ves

13 Ne 15. 4. 2007 Ž 13:30  Uhřičice – Brodek

17 Ne 15. 4. 2007 A 16:00  Mostkovice - Brodek

18 So 21. 4. 2007 D 14:15  Určice – Brodek

14 Ne 22. 4. 2007 Ž 14:00  Brodek – Lobodice

14 Ne 22. 4. 2007 B 16:30  Vlkoš – Brodek „B“

18 Ne 22. 4. 2007 A 16:30  Brodek – Plumlov

15 So 28. 4. 2007 B 16:30  Brodek „B“ - Uhřičice

19 So 28. 4. 2007 A 16:30  Lipník – Brodek

15 Ne 29. 4. 2007 Ž 13:30  Troubky – Brodek

19 Ne 29. 4. 2007 D 16:30  Brodek – Mor.Beroun Hlášenka

25 Út 1. 5. 2007 D 15:00  Želatovice - Brodek Dohoda

20 Ne 6. 5. 2007 D 16:30  Klenovice – Brodek

16 Ne 6. 5. 2007 Ž 14:00  Brodek – Křenovice

20 Ne 6. 5. 2007 A 16:30  Brodek – Štěpánov

16 So 5. 5. 2007 B 16:30  Lověšice „A“ – Brodek „B“

21 So 12. 5. 2007 D 14:00  Brodek - Náměšť Hlášenka

17 So 12. 5. 2007 B 16:30  Brodek „B“ – Hor. Moštěnice

17 Ne 13. 5. 2007 Ž 10:00  Bochoř – Brodek 2

21 Ne 13. 5. 2007 A 16:30  Kožušany – Brodek

18 So 19. 5. 2007 Ž 14:00  Brodek - Majetín Dohoda

22 Ne 20. 5. 2007 D 14:15  Bělotín – Brodek

18 Ne 20. 5. 2007 B 16:30  Lobodice – Brodek „B“

22 Ne 20. 5. 2007 A 16:30  Brodek – Troubky

11 27. 5. 2007 Ž VOLNO

23 So 26. 5. 2007 D 14:00  Brodek - Čechovice Hlášenka

19 So 26. 5. 2007 B 16:30  Brodek „B“ – Troubky „B“

23 Ne 27. 5. 2007 A 10:00  Opatovice – Brodek

24 Ne 3. 6. 2007 A 16:30  Brodek – Čechovice

10 Ne 3. 6. 2007 Ž 14:00  Brodek – Hor. Moštěnice

20 Ne 3. 6. 2007 B 10:00  Křenovice – Brodek „B“

24 Ne 3. 6. 2007 D 13:30  Kozlovice - Brodek Hlášenka

21 So 9. 6. 2007 B 16:30  Brodek – Majetín

25 Ne 10. 6. 2007 A 16:30  Brodek – Hněvotín

26 So 16. 6. 2007 D 16:30  Brodek - Lipová Hlášenka

26 Ne 17. 6. 2007 A 16:30  Brodek – FKM Přerov

26 Ne 17. 6. 2007 B 16:30  Bochoř – Brodek „B“

Turnaje starší přípravky: 8. 5. 2007 - úterý - 10:00 hod. v Brodku u Přerova

Ostatní turnaje budou známy do začátku sezóny. 

Všechna družstva musí hlásit výsledky do půl hodiny po ukončení utkání na tel. číslo 581207000 /Přerov/ 
a 585220239-242/Olomouc/. Musí se hlásit konečný výsledek, výsledek poločasu, střelce branek, 
rozhodčího, žluté a červené karty, počet diváků.
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    Co je ve škole nového ?

                Původní úprava chodby na I. stupni

             

Nová výzdoba - chodby na I. stupni

Nová počítačová učebna na I. stupni

Nový nábytek ve všech třídách 
na I. stupni

Nový nábytek ve školní družině

                                  Foto archiv
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Z Á P I S     D Ě T Í
do  mateřské  školky
v  Brodku  u  Přerova

Ve  čtvrtek  10. května 2007
od 1530 do 1730

*   V 1530 je pro děti i s rodiči připravená pohádka
     „ O perníkové chaloupce“

*   Po pohádce se uskuteční pro nové děti zápis do   
     mateřské školky.
________________________________________________________________________________

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

Zpravodaj   2/2007  vychází  23. března 2007

               -    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.


