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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
naše obec se po dvouleté neúčasti opět přihlásila 
do krajského kola soutěže „Vesnice roku 2007“. 
Hodnotitelská komise, složená ze starostů 
vítězných obcí z minulých let a dalších odborníků, 
navštíví naší obec dne 19.6.2006. Devítičlenná 
komise bude hodnotit naše koncepční dokumenty, 
péči o veřejnou zeleň a ekologickou stabilitu 
krajiny, stavební fond a veřejná prostranství obce. 
Zhodnotí také aktivity občanů, podmínky pro 
podnikání a společenský život v naší obci. 
Soutěž „Vesnice roku“ má mezi malými a 
středními obcemi již třináctiletou tradici. Každá 
obec se může v soutěži nejen prezentovat a 
zviditelnit v širším okruhu obcí, ale také může od 
vítězných obcí získat mnoho podnětných nápadů. 
Příprava k soutěži má příznivý vliv na vzhled obce 
a posiluje vzájemnou pospolitost. 
V minulých letech jsme za účast v soutěži získali 
několik diplomů, ale největším úspěchem bylo 
získání titulu „Knihovna roku 2000“. Klíč 
k úspěchu v soutěži je jednoduchý. K přípravě 
obce do soutěže se kromě spolků zapojují všichni 
občané. Je tedy na vás, jednotlivých občanech 
Brodku a Lukové, jakým způsobem se zapojíte a 
pomůžete zlepšit vzhled naší obce. Přínosem bude 
úklid před vlastními domy. Předem děkuji.

V letošním roce máme dle Plánu rozvoje obce 
realizovat řadu velkých investičních akcí. Jejich 
zahájení značně zkomplikoval nový Stavební 
zákon, který způsobil termínové posuny. Proto 
pouze stručné informace o jednotlivých akcích. 

Tělocvična pro ZŠ 
V souladu se zákonem č.137/2006 Sb. proběhlo 
výběrové řízení na dodavatele stavební části. 
V červenci 2007 bude zahájena 1.etapa výstavby, 
zahrnující pouze budovu tělocvičny s integrovanou 
chodbou. Hrubou stavbu hodláme provést během 
prázdnin, abychom zbytečně neomezovali provoz 
školy a neohrožovali bezpečnost školní mládeže. 
Dokončení 1.etapy má být koncem listopadu 2007. 
Pokračování výstavby bude zahájeno opět na jaře 
2008 dostavbou sociálního zařízení, šaten a 
ostatního zázemí tělocvičny. 

Cyklistická stezka Brodek-Luková
Dne 23.5.2007 bylo vydáno územní rozhodnutí, 
běží lhůty na vyvěšení a nabytí právní moci. 
V současné době jsou připravovány geometrické 
plány pozemků a smlouvy. Vlastníci budou 
v průběhu června postupně seznamováni s novými 
hranicemi pozemků a po podepsání smluv dojde ke 
vložení vlastnických práv do Katastru. Pro 
realizaci byl v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. 
vybrán dodavatel stavby. Vlastní výstavba bude 
zahájena ihned po vydání stavebního povolení a 

nabytí jeho právní moci. Je samozřejmostí, že 
vstup na pozemky bude umožněn až po sklizni.

Oprava silnice II/150
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu vozovek 
v kraji, zajišťuje Olomoucký kraj postupnou 
výměnu povrchu na silnicích II.třídy. Od 05/2007 
do 08/2008 bude probíhá oprava silnice II/150 
procházející obcí Brodek u Přerova a místní částí
Luková ve směru od Prostějova na Přerov. 
Dle plánu byla již zahájena 1.etapa v úseku mezi 
mostem přes řeku Morava až po vlečkový přejezd 
u Mostního obvodu v Brodku. Úsek je uzavřen pro 
veškerou dopravu na 2 -3 měsíce z důvodu opravy 
dvou mostů a zpevňování podloží. Vzhledem 
k větším úpravám v obci Brodek u Přerova, které 
musí být na stavební povolení, bude výstavba 
pokračovat od Brodku směrem na Rokytnici. 
S ohledem na možný souběh s výstavbu 
cyklostezky Brodek – Luková je zvažováno 
zahájení 2.etapy od Rokytnice.
V obci Brodek a Luková budou vybudovány nové 
bezpečnostní přechody, v Brodku nová křižovatka 
s odbočkou na Majetín a řada podélných 
parkovacích míst v prostoru Masarykova náměstí. 
¨Původně požadovaný finanční příspěvek 
z rozpočtu obce ve výši 3,6 mil. Kč byl na základě 
jednání na KÚOK snížen na 1,9 mil. Kč. 

Školní kuchyně při MŠ
V měsíci srpnu bude uzavřena školní kuchyně při 
MŠ v Brodku u Přerova. Důvodem je výměna 
vzduchotechnického zařízení a s tím související 
přemístění varných a pečících zařízení. Budou 
provedeny drobné stavební úpravy pro zlepšení 
pracovních a hygienických podmínek.

Odpadové hospodářství
Od 1.1.2007 jsme v naší museli pod tlakem 
Ministerstva vnitra ČR přejít od lístkového 
systému na paušální poplatek. Myslím si, že 
s novým poplatkem se odboural systém: „Co si 
vyprodukuješ – zaplať“. Nyní se v popelnicích 
objevuje odpad, který má skončit na sběrném 
dvoře a narostl také počet popelnic. Chci 
upozornit, že téměř 50-ti % nárůst komunálního 
odpadu za 4 měsíce je důsledkem špatného třídění 
odpadu. Pokud si občané neuvědomí, že svým 
počínáním ovlivňují výši poplatku, můžeme se 
v příštím roce dočkat dvojnásobného zvýšení 
poplatku.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám mnoho slunečných dnů, příjemné prožití 
dovolené a dětem mnoho krásných prázdninových 
zážitků.

Ing. Jan Beneš
starosta obce
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Hospodaření s odpady v obci Brodek u Přerova

V současné době naše obec separuje odpady následujícím způsobem:sklo bílé a barevné se odkládá 
do nádob, tzv. zvonů na šesti místech v obci: 
/ul.Tovární,ul.Tylova,ul.Třebízského,ul.Havlíčkova,Sídliště Svobody a Luková/
plasty se sváží 1x za čtrnáct dnů v igelitových pytlech a následně se lisují do velkoobjemového 
kontejneru,papír se odkládá pro základní školu,nebezpečný odpad 
/rozpouštědla,barvy,kyseliny,baterie,akumulátory,nepoužitelná cytostatika/ patří na sběrný dvůr 
(surka) ul.Tovární,letní provozní doba – květen – září od 16,00 do 18,00 hodin,vyřazené 
elektrospotřebiče/zpětný odběr pouze takového spotřebiče,který je celistvý/ patří na sběrný 
dvůr,objemný odpad /starý nábytek,pneumatiky,koberce,apod./patří na sběrný dvůr,ostatní 
komunální odpad, který nelze odseparovat a není nebezpečný patří do popelnice.
Průměrné náklady na odpadové hospodářství leden až květen 2007 :
měsíčně obec vynakládá na likvidaci odpadů……………………………….112 150,- Kč
náklad na jednoho občana za pět měsíců letošního roku                                 275,- Kč
(počet obyvatel k 1.1.2007 v naší obci 2034 občanů)

cena na likvidaci 1 tuny komunálního odpadu/popelnice/                                1489,- Kč
cena na likvidaci 1 tuny plastů                                                                       7006,- Kč
cena na likvidaci 1 tuny odpadů sběrný dvůr                                                2910,- Kč
sklo bílé a barevné se neplatí
Za prvních pět měsíců letošního roku naše obec vyprodukovala celkem odpadů 202,97 tuny,
což převedeno na jednoho občana je rovných 100 kg.
Cílem obecního úřadu v oblasti hospodaření s odpady pro nadcházející roky je snižování nákladů, 
zlepšit systém odpadového hospodářctví, např.přejít od sběru PET lahví a plastů v pytlích na sběr 
do kontejnerů.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné letní dny,pěknou dovolenou a vydařené prázdniny našim 
dětem.

                                                                                                                   Kovář František
                                                                                                                     místostarosta

Jubilanti v měsících duben – červen do 09.06.2007

70 let 75 let
Štěpánková Yvona Gažarová Zdenka
Uhlířová Anna Strapinová Ludmila
Erika Válková Goldman Jaroslav
Vodičková Blanka
Chorý Stanislav

80 let 85 let
Čapková Vlasta Sedlaříková Marie

Slavnostní vítání dětí do svazku obce dne 21.04.2007
Binderová Dorotea Nezhyba Miroslav
Hruda Denis Odstrčil Filip
Nádvorník Ondřej Pospíšilová Barbora

Sasáková Karolína

Zlatá svatba – 02.06.2007
Ing. Zdeněk a Dagmar Poláškovi
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Otevřený dopis pro zastupitelstvo

Zastupitelstvo Obce Brodek u Přerova

             Informace pro jednání zastupitelstva obce. 

            V posledním vydání Brodeckého zpravodaje č. 4 za rok 2006 jsem se seznámil s Plánem 
rozvoje obce na rok 2007. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 4.12.2006 v rámci tohoto 
plánu schválilo na akci kanalizace : „Úpravu projektu a rozpočet“ - náklady ve výši asi 150 tis.Kč a 
náklady na  přípravu a sestavení žádosti o dotaci ve výši 35.tis.Kč. Z jakého zdroje by měla být 
dotace získána uvedeno není. Chtěl bych touto cestou poskytnout novým členům zastupitelstva, ale 
i těm z minulého volebního období, tuto informaci :
             Stavební komise a já jako její předseda jsme v minulém volebním období  několikrát 
různými formami dávali najevo nesouhlas s koncepcí a způsobem řešení kanalizační sítě v obci. 
Zejména odborný posudek  vypracovaný pracovníky Ústavu vodního hospodářství obcí v Brně v 
dubnu 2005 přinesl jednoznačnou informaci, že se jedná o nejméně vhodné a velmi nákladné řešení. 
Tento odborný posudek však byl tehdejším vedením obce za mlčenlivého souhlasu většiny členů 
zastupitelstva bez odpovídajícího zdůvodnění znevážen, zpochybněn, označen za zmanipulovaný a 
tedy  nepoužitelný.  Odborný posudek je však  jediným pravdivým a objektivním dokumentem, 
který navržené řešení kanalizační sítě podrobně a kvalifikovaně hodnotí. Nikdy nikým jiné 
relevantní posouzení, které by bylo schopno obhájit dokumentací pro staveb.povolení prosazované 
řešení,  nebylo  předloženo. Přístup většiny členů minulého vedení obce a  zastupitelstva ve věci 
„kanalizace“ hodnotím  jako přístup odmítající a ignorující jakékoliv kvalifikované a s dobrými 
úmysly přinášené informace. Tento přístup samozřejmě způsobil nevratné a rozsáhlé škody v 
obecní pokladně. 
              Způsob, jak dosáhnout na dotaci na tak finančně náročnou investici jako je nová 
kanalizační síť v obci, je v současné době věcí zcela neznámou. Finanční prostředky ve Státním 
fondu život.prostředí  nejsou a i kdyby tam byly, stejně na ně nemáme nárok, neboť máme velmi 
vysoké náklady. Pro získání financí z fondu EU nebyla  4.12.2006 a stále ještě není schválená 
směrnice pro další etapu poskytování dotací. To znamená, že se neví, zda se budou poskytovat 
dotace i pro obce, které nedosahují (jako naše obec) 2000 EO (ekvivalentních obyvatel). Nejsme 
tedy obcí, která musí mít v roce 2010 čistírnu odpadních vod, jak  bylo nepravdivě uvedeno v 
Brodeckém zpravodaji v minulém volebním období.  
              Zda objednání úpravy projektu předcházelo projednání ve  stavební komisi a ona se k ní
vyjádřila nevím. Náhodně jsem tedy  čtyřem členům zastupitelstva položil tuto otázku :  Jakou 
vlastně úpravu projektu zastupitelé schválili na zasedání zastupitelstva dne 4.12.2006 ? Ani jeden to 
nevěděl !  Domnívám se, že stejnou nebo podobnou odpověď by mi dala většina členů 
zastupitelstva. Co k tomu dodat ?  Vy, nově zvolení zastupitelé obce obdařeni důvěrou občanů a 
právem rozhodovat, jste schválili úpravu projektu, který je nekvalitní a je tedy nesmyslné na něm 
provádět úpravy. Ke všemu nevíte, o jaké úpravy se jedná. A připravovat žádost o dotaci, když ještě 
nejsou známa pravidla pro její poskytnutí, je krokem do neznáma. Kromě toho některé údaje 
uvedené ve schváleném Plánu rozvoje obce na rok 2007 nejsou zcela pravdivé a jasné. Znamená to, 
že jste schválili něco, o čem nemáte úplné informace, sami je nepožadujete a ty, které jste dostali, se 
jeví nepravdivé. Podobný přístup k jednání zastupitelstva obce byl vlastní mnoha členům 
zastupitelstva v minulém volebním období. Lze konstatovat, že jste již na svém prvním zasedání 
navázali na své předchůdce a doslova opět zvedli stavidla plýtvání finančními a lidskými zdroji 
obce. Obávám se, že toto vaše jednání má co do činění s trestněprávní odpovědností ve smyslu § 
255 trestního zákona o porušování povinností při správě cizího majetku se všemi důsledky s tím 
spojenými.
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               Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 25.9.2006 schválilo prodej  zahrad v kat. území 
Luková u Př. za úřední cenu. Byl jsem pověřen vypracováním posudků pro tento prodej. 
Podrobnějším šetřením  a seznámením se s platným územním plánem obce jsem zjistil, že část 
těchto pozemků je zařazena ve stávajícím stavu k zastavění rodinnými domy. To znamená, že na 
těchto pozemcích lze prakticky okamžitě zahájit výstavbu rodin.domů. Jedná se o jediné pozemky, 
které má obec ve svém vlastnictví a může je nabídnout zájemcům o výstavbu RD. A pro zbývající 
pozemky byly Alfaprojektem Olomouc, a.s. již v červenci 2001 zahájeny  práce na změnu 
územního plánu tak, aby pozemky mohly být použity pro výstavbu objektů pro bydlení. Byla 
vypracovaná dokumentace pro Návrh zadání změny ÚP.  Proč nebylo celé řízení vedoucí ke změně 
územního plánu dokončeno mi není známo. Dokumentace určitě něco stála a zřejmě změnou vedení 
obce upadla v zapomnění. 

      Chci tím dát najevo, že postrádám kontinuitu a návaznost přijímaných rozhodnutí, ať se 
jedná o starostu, radu  nebo zastupitelstvo obce. Jste na začátku volebního období a bylo by chybou 
si myslet, že začínáte s čistým stolem. Vašim předchůdcům v několika volebních obdobích zpět se 
podařilo nahromadit v obci nemálo problémů. Budete se muset s nimi seznámit, začít je postupně 
řešit a odstraňovat. Jiná možnost neexistuje, neboť minulosti se nezbavíte. Její ignorování znamená 
vytvářet další problémy a škody. A vaše první zasedání to potvrzuje.
                 Doporučuji zastupitelstvu obce přijatá usnesení ve věci nové kanalizační sítě v obci  a 
pozemků v Lukové  zařadit znovu na jednání zastupitelstva, seznámit se podrobně se všemi 
souvisejícími dokumenty a podklady a teprve poté přijmout rozhodnutí. Pokračování v dalších 
úkonech směřujících k realizaci kanalizační sítě podle zpracovaného projektu je nesmyslné a obec 
poškozující. Jediné možné řešení je celou akci zastavit a připravit nový kvalitní projekt, který má 
naději na zafinancování.

     K pozemkům v Lukové chci ještě uvést, že  je obec prodává  za úřední cenu, přičemž má 
příležitost je výrazně zhodnotit  jako pozemky pro výstavbu RD. Na jedné straně tak obec zápolí se 
získáním pozemků pod fotbalovým hřištěm, stezkou do Majetína a připravovanou stezkou do 
Lukové a na  straně druhé se jich nevýhodně zbavuje.

                                                                 S úctou               

Radek Zbožínek                  

V Brodku u Přerova dne 6.dubna 2007.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo Obce Brodek u Přerova na svém 3. veřejném zasedání dne 16. 4. 2007 projednalo 
dopis Ing. Radka Zbožínka a přijalo toto usnesení :

" Zastupitelstvo Obce Brodek u Přerova bere na vědomí dopis Ing. Radka Zbožínka   
   a zpracování nového řešení odmítá". 

                                                                                                       uveřejňuje :  Rada obce
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Putování historií aneb co se píše v kronice obce Brodek u Přerova.

,, Nadmořská výška a původ názvu obce Brodek…
Obec Brodek leží na rovině dnes při železniční trati a nadmořská výška je: střední poloha 

210 m. nejvyšší poloha 227 m a nejnižší poloha205 m. Obec založena po obou březích potoka 
Olejnice ( dříve zvaná Jezda). Původně šel celý prouyd potoka na mlýn v nynějším čís. p. 57, který 
byl již ve století 16 zrušen svedením hlavního toku do rybníků majetínských. Viz smlouva z roku 
1536. Starý tok je na trati ,, Dolní husce“, par. čís. 1300 – 1320 a dosud patrný. O původu jména 
obce se soudí takto: Již za dávných dob byla osada – původně jen samota tzv. zájezdní hostinec 
v místě kde stojí budova Státní spořitelny č.p. 92 – jen spojujícím místem mezi hrady Olomouc a 
Přerov. Potok Jezda dnes Kokůrka též Kokorka, rozléval se široko na nížinách a tvořil mokřiny a 
bažiny ( viz trať dnes zv. Bařiny), jimiž se bylo brodit, odtud zvaný malý brod tedy Brodek.

V roce 1837 měl Brodek 89 domů, 693 obyvatel ( mužů 337 a žen 356). Dle sčítání lidu 
v roce 1890 bylo již 956 obyvatel z toho mužů 452 a 504 ženy z nichž 16 Němců, hlavně úředníků na 
dráze.

Obec tvoří dosti široké náměstí ( návsí) uzavřené dvěma nerovnými radami domů, jež se na 
obouch koncích sbližují. Asi před 100 lety byla obec směrem od Přerova rozšířena o takzvanou ,, 
Pacnožku“, což je přezdívka chromé ženy jež zde v oné době bydlela. Během let prodloužena byla 
obec postavením domků po levé straně silnice k Lukové. V roce 1953 má již Brodek 425 čísel a 
1900 obyvatel. Dále je obec rozšířena směrem k dráze, pak za dráhou, kde se nachází tovární 
objekty hlavně cukrovaru, impregnačních závodů, mlékárny a sladovny. V roce 1954 začalo se 
stavbou nového objektu a mrazírny másla. Tato část obce nese dnes název ,, Tovární čtvrť „. V r. 
1930 – 1932 byl zřízen železniční podjezd. Do té doby se jezdilo přes železniční koleje, kde 
docházelo k různým nehodám a i usmrcení. Sám podjezd nevyhovuje, neboť bývá často zaplaven 
vodou.

Z obce dnes vede 5 silnic a to směrem do Lukové, Kokor, Majetína, Citova a Dubu. V r. 
1952 bylo zavedeno přes Brodek autobusové spojení na Přerov – Prostějov a Olomouc.

Do Olomouce vedla kdysi velmi špatná cesta, byl to jen chodník, který vedl přes pozemky zv. 
,, Mlejnsko“. Část obce směrem k Majetínu ( dnes Majetínská ul.) měla dříve název ,, Hniličov“. Na 
bývalém pastvisku, dnes trať ,, Křepiny“, bývalo mnoho planých hrušní, odkud chasa této části 
osady plané hrušky nosila zvané hniličky, pročež jim závistníci dali přezdívku ,, hniličáři“ a odtud 
název ,, Hniličov“.

V místě kde dnes stojí čís. pop. 12, bývalo obydlí šafáře roketského a při něm dvůr 
s hospodářskými budovami. Z obydlí šafářova povstala škola ze dvora pak 13 různých domků. 
Zbytky ze starého dvora jsou ještě znatelné v domku č. p. 103 majitelka Božena Klosová . “

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

E. Tkadlecová
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Okénko do ZUŠ

Přehled umístění v letošní soutěži

Okresní kolo (únor)
Kvarteto příčných fléten – 1. místo
Duo příčných fléten a basso continuo – 1. místo s postupem
Komorní soubor – 1. místo s postupem
Věžní hudba – 1. místo
Dechový orchestr Haná – 1. místo s postupem

Krajské kolo ( březen )
Duo příčných fléten a basso continuo – 1. místo s postupem
Komorní soubor – 1. místo s postupem a Ocenění za mimořádný hudební výkon
Dechový orchestr Haná – 1. místo s postupem

Celostátní kolo ( duben )
Duo příčných fléten a basso continuo – 2. místo
Komorní soubor – 1. místo, soubor byl také vybrán na Koncert vítězů, kde hráli jen některé          
                                              soubory.

Soubory hrají ve složení
Kvarteto příčných fléten: Radana Přikrylová, Kateřina Hanáková, Lenka Uhlířová a Marika 

Chalupová (příčné flétny)
Duo příčných fléten a basso continuo: Anna Janková, Klára Přecechtělová, Viktorie Pospíšilová a Eva 

Dokoupilová (2 příčné flétny, klavír, violoncello)
Komorní soubor: Kateřina Sekerová, Lukáš Hasa a Michal Tkadlec (flétna, pozoun, marimba)
Věžní hudba: Tomáš Kantor, Vít Adamík, Kryštof Hasa a Petr Tkadlec (2 trubky, pozoun, tuba)

Všem děkuji za vzornou reprezentaci školy.
                          E. Tkadlecová

Mažoretky v Brodku

Vážené mladé slečny, vážení rodiče. Mnohokrát už si obyvatelé naší obce ověřili, jak 
skupina mažoretek zpestří a zkrášlí každou slavnost, průvod a podobné akce. Proč bychom však 
měli stále zvát skupiny z jiných měst a obcí? Vždyť i v Brodku máme dostatek mladých děvčat, 
která by jistě měla zájem o tuto činnost. Proto milé mladé dámy. Od září 2007 zahajuje činnost 
mažoretková skupina v Brodku. Máte-li tedy chuť a kuráž na tuto činnost, čekáme na vás. Přihlásit 
se můžete do konce tohoto školního roku každé úterý a čtvrtek od 14. do 17. hodin v ZUŠ v přízemí 
obecního úřadu v Brodku, případně telefonicky na č. 775941176. A pokud to nestihnete, máte ještě 
možnost v pondělí 3.9. v době od 17. do 19. hodin. Výuku povede několikanásobná účastnice a 
medailistka mistrovství Evropy, mnohonásobná vítězka jednotlivých kategorií mistrovství ČR. To 
jistě zaručuje dobrou kvalitu a úroveň přípravy. Přihláška není omezena ani věkem, výškou či 
váhou, podmínkou je pouze chuť do práce a cvičení. Proto, milé dívky, slečny a dámy věku 
předškolního, školního i středoškolského, neváhejte a přijďte se přihlásit. Jenom když to zkusíte, 
poznáte svoje schopnosti a možnosti. A vy na to určitě máte! Tak ať žijí brodecké mažoretky!

F. Tkadlec
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Základní umělecká škola B. Kozánka v Přerově

Pobočka Brodek u Přerova
pořádá

ZÁPIS
nových žáků

do hudebního oboru
pro šk. rok 2007/08

klavír, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, trubka,
lesní roh, tenor, pozoun, tuba, housle, kytara, keybord

Čtvrtek 21.6.2007
15.00 – 17.00 hod

 přízemí OÚ v Brodku u Přerova
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Dětský den

  

   

   

   
                                                                                                   

                                                                                                                          vše   Foto archiv
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…..z Mateřské školy  v Brodku

10.5.2007 – zápis dětí do mateřské školy:
pro školní rok 2007/2008 bylo zapsáno 22 dětí.
Děti,které přechází od 1.září 2007 do základní 
školy zahrály novým maloškům pohádku O 
perníkové chaloupce.

                                                   Foto archiv

Výtvarná soutěž „Galerie na zámku Citově“
děti pod vedením p.učitelek se svými 
výtvarnými pracemi zapojily do výtvarné 
soutěže pro děti mikroregionů „Dolek“ a 
„Království“ vyhlášenou MŠ Citov pod 
záštitou Obce Citov.Tématem prací dětí bylo 
SLUNÍČKO.

Byly oceněny práce těchto dětí :
2.místo (kategorie starší děti,5-6 let)         
             Radek Bajer z Císařova
ocenění (kategorie mladší děti,3-4 roky)   
             Alexandra Hajasová z Majetína

  třída malošků pod vedením      
              p.uč.Řezníčkové I.

                                                     Foto archiv

Předplavecký výcvik :

v době od 4.dubna do 13.června 2007 jezdily 
děti 1x týdně na předplavecký výcvik na krytý 
bazén do Přerova.

                                                  Foto archiv

                                                  Foto archiv

Ještě nás čeká rozloučit se se školáčky a školní 
rok ukončíme výletem všech našich dětí do 
ZOO na Kopeček.

Krásné prázdniny a 3.září 2007 hurá opět do 
školky.

                 L. Dohnalová
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Kadeřnické studio KATRIN
Kateřina Lacinová
Tovární 192
Brodek u Přerova
Mobil :  604 152 719

Den Provozní doba

Pondělí 900 - 1200 1500 - 1800

Úterý 900 - 1200 1500 - 1800

Středa 900 - 1200 1500 - 1800

Čtvrtek 900 - 1200 1500 - 1800

Pátek 900 - 1200 1500 - 1800

Kadeřnictví Mazalová Alena
Masarykovo nám. 21
Brodek u Přerova
Mobil :  731 40 55 89

Den Provozní doba

Pondělí 1300     -    1900

Úterý 700       -     1200

Středa 700       -     1200

Čtvrtek 1300     -     1900

Pátek 1300     -     1800

Kadeřnictví - Holičství
Pavlína Dohnalová
nad Lékárnou
Brodek u Přerova
Mobil :  737 800 637

Den Provozní doba

Pondělí 1230     -     1830

Úterý 1230     -     1830

Středa 1230     -     1830

Čtvrtek 800 - 1100 1330 - 1830

Pátek 800    -     1100

Čistírna Rozsíval
Nerudova 514
Brodek u Přerova

Den Provozní doba

Sběr     Úterý 1700     -     1800

Výdej   Středa 1700     -     1800

Zakázkové krejčovství Styl
Eva Bouchalová  -  EB Styl
Masarykovo nám. 60
Brodek u Přerova

Den Provozní doba

Pondělí 1300     -     1600

Úterý 1000 - 1200 1300 - 1800

Středa - - -

Čtvrtek 1000 - 1200 1300 - 1800

Pátek 1000 - 1200 1300 - 1800

Masáže
Sportovní, regenerační a rekondiční
Brodek, Přerov, Olomouc
Věra Zatloukalová
Vrchlického 139
Brodek u Přerova
Mobil :  776 02 11 66

Další provozovny :
Radova 598/2
Olomouc – Nové Sady

Klub zdraví
Palackého 19
Přerov

Objednávky na mobil :  776 02 11 66
Pondělí – Neděle

Knihovna
Masarykovo nám. 42
Brodek u Přerova

Den Provozní doba

Pondělí 930 - 1130 1230 - 1800

Úterý 1300     -     1600

Středa - - -

Čtvrtek 930 - 1130 1230 - 1800

Pátek - - -
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                 Junák – Svaz skautů a skautek ČR, 
                     středisko 714 02 TÁBORNÍCI Brodek u Přerova

Vážení přátelé ,místní i přespolní občané.
Jaro se nám krátí a co nevidět bude , jak doufáme  překrásné léto. Léto je pro nás skauty přímo 
posvátné neboť vrcholí naše celoroční snažení na skautském táboře. Letošní tábor nám začíná 1. 
července a potrvá do15. července, ale není tomu tak, že pro všechny skauty začíná v těchto dnech. 
Přípravy spojené s táborem začínají již v únoru  a letošní přípravy byly a ještě jsou opravdu 
náročné. Vždyť zajistit chod tábora téměř pro 100 účastníku vyžaduje své. Již proběhlo několik 
před táborových brigád, kterých se zúčastnili naši součastní členové,ale především i naší dříve 
narození členi jenž jsou členy Sdružení přátel Junáka. Tito členové nám pomáhají vybudovat nové 
sociální zařízení, neboť ty klasické táborové „kadibudky“ jež mnozí znáte neodpovídají 
nejmodernějším evropským předpisům.“Nejspíše bychom si je měli nechat zapsat na seznam 
historických památek Unesca“. Takže těmto členům velké díky. Dále bychom chtěli poděkovat 
našim „Bobrům“, kteří se vracejí zpět k dávné tradici, kterou začal zakladatel skautingu 
A.B.Svojsík a pak ji v devadesátých letech u nás obnovili „Rackové“ a vydají se na cestu do tábora 
zcela pešky. Dosavadní rekord z Brodku u Přerova do tábora v Nejdku s plnou polní je 17 hodin. 
Uvidíme jestli padne REKORD 

Letošní rok je pro skauty jedním z nejvýznamnějších.

Je tomu STO LET co skauting spatřil světlo světa.  

1.srpna 1907 v osm hodin ráno Sir Robert Baden – Powell zahájil první skautský tábor a tím začalo 
celé skautské hnutí. Po celém světě letos probíhají oslavy k tomuto významnému jubileu. Velké 
oslavy probíhaly a probíhají  v celé naší republice. Kupříkladu v Praze proběhl celý víkend v dubnu 
ve znamení skautingu a skauti na Petřínskou rozhledu umístili velký skautský šátek.

I  naši Tábornici dělají čest skautskému jménu a ve 
jménu oslav pořádají mnoho aktivit pro své členy i 
širokou veřejnost. 

Kupříkladu tradičně v březnu pořádají 
„KULIČKYÁDU“ .                             

Letošní jubiélní 10. ročník  byl opravdu vydařený 
přišlo 74 dětí i dospělých, kteří mezi sebou v 5 
kategoriích změřili své dovednosti a síly.Počasí bylo 
k našim soutěžícím velice přející . Již teď se těšíme 
na příští jaro.
                                                                                                                                Foto archiv          



Str. 13

Junáci ví jak se mají chovat k přírodě a 
snaží se ji zachovat i pro příští generace.
Dne 17.3. 2007 se družina Tučnáků 
zúčasnila ekologické brigády pod záštitnou 
Dr. Habáně v Zoo na Svatém Kopečku. 
Jejím úkolem bylo položit základní kámen 
k vybudování ekologické naučné stezky. 
Věříme , že naše práce byla prospěšná a 
těšíme se, že budeme moci i nadále 
spolupracovat se Zoo na dalších pracích 
spojených s budováním a dokončováním 
naučné stezky.        

                                                  
                                                        Foto archiv

Sobotní poledne nejbližší čtyřiadvacátému dubnu patří také 
tradičnímu setkání na Ivančeně - kamenném symbolu 
svobody.Kterého se tradičně od prvního „svobodného“ setkání 
v roce 1990 účastní bratři a sestry našeho skautského střediska.Tato 
kamenná mohyla vznikla v Beskydech jako památka na pět 
ostravských skautů, kteří byli za odbojovou činnost zavražděni 
německými okupanty v dubnu 1945. Každý, kdo si přichází 
připomenout důležitost svobody, přináší s sebou kámen, který na 
Ivančenu přikládá. Mezi návštěvníky nepatří zdaleka jen skauti, a tak 
se mohyla neustále zvětšuje. Jsou zde kameny z celého světa - z 
Huascaránu, z pláže Omaha a dokonce i vzorek z Měsíce věnovaný 
americkým astronautem Armstrongem. Je zde i několik kilogramu 
z Brodku, Majetína, Citova a Rokytnice odkud naší členové pochází.

                      Foto archiv

Poslední dubnový den byl ve znamení pohanských a pradávných praktik dob dávných. 

Do areálu skautské klubovny přiletěly  na svých 
motorových košťatech světoznámé čarodějnice a učení 
čarodějové z celé čarodějné smetánky. 
Aby předaly své umění mladším generacím. Absolventi 
čarodějnického sletu, který byl obzvlášť výjimečně 
dobrý, měli možnost získat zkušenosti v různých 
magických kurzech. Za své umění dostaly skautskou 
žetonovou známku, kterou pak mohly na směnném trhu 
podle burzovních hodnot vydávané a neustále měněné 
podle potřeby a nálady, nekonečně dobrého a světově v magickém kruhu známého čaroděje 
Velkého Dobroděje – Bufeta Pochodového. Po vyčerpání asi 1000 bonbónů a 200 žvýkaček, které 
přestrojené děti mohly vyměnit za své vysoutěžené žetony, se uskutečnilo první předkolo „MiSs 
ČÁRÓÓ“, ve kterém staré i mladší čarodějné kreatůrky dostaly možnost se představiti. Do užšího 
finále se , ale dostaly jen zkušené čarodějnice a čarodějové, bosorky, baby jagy, jezinky a strašáci, 
kteří předvedli více čí měně kvalitně nějaké kouzlo.
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O osudech finalistů rozhodoval rozbouřený a jásající dav.  

Skautská výstava v CITOVĚ

V klubovně na zámečku pořádali Brodecko – Citovští skauti výstavu, kde celé široké veřejnosti 
předváděli  své skautské umění a dovednosti.

CELOSVĚTOVÉ SKAUTSKÉ JAMBOREE

Skautské „olympijské hry“- oslava kamarádství pro 40 000 skautů ve věku 14 – 17 let ze 155 zemí 
světa. Největší událost světového skautského hnutí se koná každé čtyři roky. Jubilejní“stoleté“XX1. 
světové jamboree proběhne od 27.července – 8.srpna 2007 v Hylands Parku, hrabství Essex 
v Anglii. Z české republiky se předpokládá , že se světového jamboree zúčastní na 300 skautů a 
skautek z ČR.

Putovní výstava STO LET SKAUTINGU 
dorazí na podzim do Brodku , kde budete moci shlédnout předměty , fotografie a zajímavosti 
z oslav století u nás i ve světě. Srdečně Vás všechny zveme.

...skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke 
zdokonalování vlastních schopností a dovedností...

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na 

sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich 

specifickým zájmům. 

                                                           Tiskový zpravodaj          

Hanácký divadelní máj 2007

Divadelní soubor J. K. Tyl se každoročně účastní Hanáckého divadelního máje, moravské 
regionální přehlídky venkovských divadelních souborů s výběrem pro národní přehlídku 
„Krakonošův divadelní podzim“ ve Vysokém nad Jizerou. Nemohli jsme tedy chybět ani na 
letošním už 21. ročníku, který se konal od 28. 4. do 5. 5.

 Povídkové miniatury pod názvem „Tisíc a jedna vášeň“ od A. P. Čechova, které jsme 
nastudovali pro letošní divadelní sezonu, jsme v Němčicích představili 4. 5. jako poslední soutěžní 
představení. Neměli jsme proto lehkou pozici. Úroveň letošního ročníku byla vysoká. Nominaci do 
vyššího kola soutěže jsme nedostali, ale i přes četné výtky zazněly z úst poroty slova uznání: 
„Kostýmy Miroslavy Šmídové jsou naprosto stylové a hercům pomáhají v utváření jednotlivých 
charakterů postav. V celkovém kontextu se jedná o slušně vedené a uhlazené představení, ale chybí 
mu alespoň jedna vášeň.“ Přesto si myslíme, že jsme v Němčicích odehráli jedno z nejlepších 
představení této sezony. Odvezli jsme si ze soutěže 3 ocenění. Porota udělila Miroslavě Šmídové 
cenu za kostýmy. Karlu Kratochvílovi a Liběně Hasové čestná uznán za herecké výkony.

 Odjížděli jsme domů s dobrým pocitem, že máme divákovi co vyprávět a umíme ho i 
pobavit.

                                                                                                                     Liběna Hasová
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Pozvánka na fotbalový turnaj žáků

v Brodku u Přerova

Žáci FK Brodek u Přerova zvou rodiče, sponzory, všechny příznivce fotbalu a všechny 
„Brodečáky“ na 4. ročník turnaje žáků, který se koná v rámci hodových oslav

 v Brodku u Přerova

V sobotu 23. června 2007

začátek v 830 hod. na hřišti FK Brodek u Přerova.

Turnaje se zúčastní mužstva

FK Brodek u Př.,  FK Hlubočky,

Sokola Bochoř a Slavoje Kojetín.

Turnaj se hraje systémem každý s každým 2x20minut.

Občerstvení zajištěno.

                                                                                         Foto archiv
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLIMATE CUP
6. ročník   Turnaje v malé kopané

7. července 2007   900 hod.

Pískové hřiště FK BRODEK U PŘEROVA

Přihlášky :   775 749 791       Bednařík Libor
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Výtvarná soutěž Brodek očima dětí

Malba, kresba, grafika, koláž

Kategorie do 6-ti let
1. místo: Brhlík Ondřej
2. místo: Džubák Jeroným
3. místo: Chrástecký Martin

Kategorie do 12-ti let
1. místo: Habáň Vojta
2. místo: Poledňák Jan
3. místo: Kouřilová Lada

Kategorie do 18-ti let
1. místo: Mazalová Klára
2. místo: Čepelák Michal
3. místo: Brhlíková Anežka

Fotografie
Kategorie do 12-ti let

1. místo: Jónová Štěpánka
2. místo: Džubáková Jasmína
3. místo: Džubák Jeroným

Kategorie do 18-ti let
1. místo: Fleissigová Andrea
2. místo: neuděleno
3. místo: neuděleno

Všem dětem děkujeme za pěkné obrázky do soutěže a oceněným gratulujeme 
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Vítězové výtvarné soutěže

Vítěz kategorie a)                   Foto archiv               

Ondřej Brhlík  MŠ                                                       
Pohled na Brodek od Kleštínku
( Cukrovar a Sladovna )

    Vítěz kategorie c)           Foto archiv

    Klára Mazalová  8.A.

    Poznámka od SKK :
    Zpracovaný detail fasády knihovny

Vítěz kategorie b)                 Foto archiv

Vojtěch Habáň  1.tř.
Kostel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítězná fotografie kategorie a)                        Vítězná fotografie kategorie b) 

Foto Jónová Štěpánka  4.tř.                                    Foto Andrea Fleissigová  
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Zpravodaj vydává Obec Brodek u Přerova ve spolupráci se sportovně – kulturní komisí.
Masarykovo nám. 13 ,  751 03  Brodek u Přerova   IČO : 00301078

Zpravodaj   3/2007  vychází  15. června 2007
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 2007 :     9.   3. 2007
                                                                                  8.   6. 2007
                                                                                14.   9. 2007
                                                                            a  30. 11. 2007
                    

                    Zpravodaj vyjde vždy 14 dní po uzávěrce.


