
Str. 1

Obsah :

Obecní úřad informuje – str. 2, 3, 4

Gratulace jubilantům – str. 4

Pozvání na divadelní představení – str. 4

Putování historií – str. 5

Klub seniorů – str. 6

Okénko do ZUŠ – str. 6

MUDr. Alena Horná – str. 7

Otevřený dopis pro krajský úřad – str. 8, 9, 10

Vlakový jízdní řád – str. 11

Autobusový jízdní řád – str. 12

Autobusový jízdní řád – str. 13

Autobusový jízdní řád – str. 14

Autobusový jízdní řád – str. 15

Autobusový jízdní řád – str. 16

Autobusový jízdní řád – str. 17

Floorball cup Maraton – str. 18

Fotbalový klub Brodek – str. 19

Statistika FK Brodek – str. 20

   

                                                     

        

                                                       

                                                                   Foto archiv



Str. 2

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Stání svátek, Den vzniku samostatného 
československého státu - 28.října jsme 
v Brodku u Přerova oslavili v neděli večer u 
památníku T.G.Masaryka. Slavnost zahájil 
Dětský dechový orchestr ZUŠ Bedřicha 
Kozánka z Přerova, který přivítal účastníky 
vzpomínkové slavnosti a následně je několika 
říznými pochody doprovodil na fotbalové 
hřiště. Zde pro děti připravili pracovníci OÚ 
Brodek a Medvědářská společnost drobné 
občerstvení a táborák. Vzpomínková slavnost 
byla ukončena ohňostrojem. Účast občanů na 
lampiónovém průvodu má v Brodku u Přerova 
neustále rostoucí tendenci. Letos byla větší než 
v loňském roce.

Dotace z rozpočtu obce
Na základě žádostí jednotlivých spolků a 
organizací, předložených v průběhu října a 
listopadu 2007, schválila Rada obce a u 
vyšších dotací Zastupitelstvo obce následující 
dotace z rozpočtu obce na r.2008: 

Investiční akce
Výstavba naší nové tělocvičny probíhá stejně 
jako všechny větší stavby. Chvíli ve skluzu a 
chvíli zase v mírném předstihu. Velký nárůst 
stavební výroby v naší republice způsobil 
menší skluz při výrobě sbíjených vazníků. 
Také počasí nám poslední dva měsíce nepřálo 
a obdařilo stavbu vydatnými dešti. I přes 
nepřízeň počasí se podařilo zastřešení dokončit 
a nic nebrání realizaci dokončovacích prací. 
Hotové jsou vnitřní omítky, strop s osvětlením, 
dokončují se dlažby a zprovozněno je také 
topení. Venkovní část budovy – fasáda, bude 
realizována stejně jako zázemí tělocvičny až 
ve 2. etapě výstavby.

                                                      Foto archiv

Druhá investiční akce: Cyklistická stezka 
Brodek u Přerova – Luková se dostala vlivem 
vyjednávání s majiteli pozemků do skluzu o 
více než 3 měsíce. Tím se zpozdilo vydání 
stavebního povolení a dešťové srážky 
znesnadňovaly stavební práce. Násypový 
materiál, který měla obec připravený se za 
dešťů stal nepoužitelný. Realizační firma byla 
nucena dovážet násypový kámen z větší 
vzdálenosti a některé části násypů nahradit 
novými. Zvýšené náklady stavby budou ze 
60% hrazeny ze SFDI, tj. z dotace, kterou jsme 
nevyčerpali v plné výši. Zbývajících 40% 
nákladů stavy a další neuznatelné náklady jdou 
z rozpočtu obce. Pokud to počasí dovolí, bude 
firma pokládat obrubníky a plochu upraví 
násypem tak, aby se stezka mohla v zimě 
používat. Při příchodu mrazů, budou stavební 
práce zastaveny.
Obec získala dotaci od Agentury na ochranu 
přírody dotaci ve výši 113.000,- Kč, tj. 100% 
na ozelenění interakčních prvků - zelených 
pásů, vyčleněných pozemkovou reformou obci 
Brodek. Jedná se o pět metrů široké pásy 
zeleně podél polních cest přes Stráž a směrem 
k vodárně. To je jistě potěšující, ale na druhé 
straně je smutné, že obec musela zbytečně 
zaplatit desítky tisíc korun za nové vyměření 
pozemku, protože jeden soukromý zemědělec 
si pás na ozelenění přičlenil ke svému 
pozemku.

FK Brodek 70 000,- Kč

TJ Sokol Brodek 70 000,- Kč

TJ Sokol Luková 20 000,- Kč

JUNÁK Brodek 40 000,- Kč

MO ČRS Brodek 10 000,- Kč

Divadelní soubor 30 000,- Kč

Klub seniorů 10 000,- Kč

Cyklistický oddíl 15 000,- Kč

Kopaná ženy–3 odd. 15 000,- Kč
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V příštím roce čeká obec Brodek u Přerova 
rekonstrukce silnice II/150 ve směru z 
Prostějova do Přerova. Investorem těchto 
úprav je Olomoucký kraj, který uvedenou 
silnici vlastní. Je to poprvé, kdy dochází k tak 
rozsáhlé rekonstrukci, zahájené projektovou
přípravou asi před dvěma roky. Při 
rekonstrukci bude zbroušen stávající povrch, 
osadí se nové obrubníky, zúží se šířka vozovky 
a položí nový asfaltový koberec. Na uvedené 
práce nepotřebuje vlastník silnice stavební 
povolení. 
Při zahájení průzkumných prací obec požádala 
o vybudování bezpečných přechodů pro 
chodce, opravu křižovatky směrem na obec 
Majetín, vybudování několika podélných 
parkovacích míst a provedení několika úprav 
pro lepší bezpečnost. Na těchto úpravách 
v původní hodnotě 3,6 mil.Kč se bude obec 
podílet částkou 1,8 mil.Kč. Uvedené úpravy 
svým rozsahem již vyžadují stavební povolení. 
Celková rekonstrukce silnice II/150 a 
navazující úpravy zlepší vzhled naší obce, 
zlepší bezpečnost chodců a především 
bezpečnost dětí při cestě do školy. Jak takové 
úpravy budou vypadat je patrné již nyní 
v místní části Luková. Vážení občané, 
nenechte se nikým ovlivňovat ani manipulovat 
a sami se přesvědčte.

Obecní „Country bál"

Po dlouhé době je „Country bál“, první akcí 
tohoto druhu, pořádanou  Obecním úřadem 
Brodek u Přerova. Z původně zamýšleného 
společenského plesu se přešlo k realizaci 
Country bálu, který vyplní poměrně prázdné 
místo před vánočními přípravami. Na přípravě 
bálu se kromě pracovníků OÚ podílela 
Sportovně-kulturní komise pod vedením 
Viktora Kociana a Sbor dobrovolných hasičů 
Brodek, jako organizační složka obce. 
Pořadatelé připravili velmi dobré občerstvení a 
bohatou tombolu s hodnotnými cenami, např. 
jízdní kolo, DVD přehrávač, živé sele, uzené 
sele, fotoaparát a spoustu dalších cen. K tanci 
a poslechu hrála olomoucká country kapela 
Kajmani a taneční country vystoupení zajistila 
skupina „Báječný ženský“ z Majetína. 
Vzhledem k velmi pěkné účasti, asi 160 
platících účastníků, se dá předpokládat, že se 
tento styl plesu v Brodku uchytí. Děkuji všem 
pořadatelům za aktivní pomoc. 

Závěrem bych Vám, vážení spoluobčané, chtěl 
popřát radostné svátky vánoční, rodinnou 
pohodu a mnoho osobních a pracovních 
úspěchů v novém roce 2008. 
Současně Vás chci pozvat na přivítání Nového 
roku s ohňostrojem u Zvonkohry.

Ing. Jan Beneš
  starosta obce
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Jubilanti v měsících září od 11.09.2007 – listopad 2007
70 let 75 let
Lochmanová Jaroslava Janků Ludmila
Němčáková Jarmila Moudrá Ludmila

Novotná Ludmila
Přikrylová Miroslava
Strnad Vladimír

80 let 85 let
Janků Zdeněk Dočkalová Anna
Zapletal František Kraváčková Anna

Informace k projektu Czech POINT 
Český Podací Ověřovací Informační Národní terminál, tedy Czech POINT je projektem, který 
redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan/firma – veřejná správa. V současnosti lze na 
pracovišti Czech POINT získat ověřené výstupy z centrálních registrů. Perspektivně bude Czech 
POINT sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem 
prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

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

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

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

Živnostenského rejstříku

Správní poplatky:
50,-Kč za každou stranu výstupu
(Výpis z katastru nemovitostí, Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík).

Margita Calábková
                                                                                                                          matrikářka

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

Pozvání na divadelní představení

     D.S. J.K.Tyl v Brodku u Přerova zve všechny své příznivce na komedii J.B. Pouqelina  - Moliéra  
„Zdravý nemocný“. Premiéra se bude konat v sobotu 15.12.2007  v 19.00 hod. v kině v Brodku u 
Přerova a repríza v neděli 16.12. v 17.00 tamtéž. Přijďte se v tomto tradičně  předvánočním čase 
pobavit a snad i zasmát. 
     D.S.J.K.Tyl také touto cestou děkuje paní Miroslavě Šmídové, bez jejichž kostýmů a práce na 
scéně, by nebylo snadné komedii realizovat.

                               
                                                     

   Za D.S. J.K.Tyla
              Eva Procházková

Foto archiv
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Putování historií aneb co se píše v kronice obce Brodek u Přerova.

,, Jak v Brodku lidé žili a oblékali se…

Před lety měly domy před dveřmi výstupky jimž se ,,žundry“ říkalo. Z těchto se nezachovalo 
nic, pouze u domu č. p. 28 je ještě takzvaný ,,půlžundr“. V těchto výklencích si obyvatelé za dnů 
svátečních hovívali. Menším takovým výstupkům na způsob sloupu se říkalo ,,žebračky“, jež na 
starších budovách dosud spatřujeme. Domy v obci jsou stavěny z pálených i nepálených cihel. 
Krytina je dnes skoro všude tvrdá, pouze stodola Ladislava Zajíce č. 56 je krytá ještě doškem. 
Starších letopočtů není nikde vidět. Do prostrannných dvorů jezdí se klenutými širokými vraty, za 
dvory jsou plotem ohrazené zahrady s málo ovocnými stromy a za těmi zase stodoly postavené 
v řadě. Obydlí bývalo dříve o jedné místnosti. Čeleď spávala v komorách a chlévech. Do let 
čtyřicátých nebylo v místnosti dřevěných podlah. Podlaha byla pouze hliněná. V starších 
usedlostech sestával nábytek z potřeb nejnutnějších. Všude bylo vidět starý dubový stůl, kolem něho 
podél stěny lávka ( lavice). V každém stavení byla do nedávna velká kachlová kamna a kolem nich 
rovněž lavice. V obydlí býval toliko jeden ,,legát“ t. j. dubová židle, na němž sedával jen hospodář. 
Starobylého nábytku dnes snad již vůbec není. Ojediněle ještě někde vidíme dubový stůl, malovanou 
truhlu a ,,almaru“. 

Lid nosí vesměs kroj městský. Kroj hanácký vymizel od let 1860 do 1870. Před lety nosívali 
muži kožené kalhoty červené i žluté. V době dřívější bývaly z hrubého plátna konopného, sváteční 
byly z plátna jemějšího a svazovaly se pod koleny řemínky z červené kůže. Haleny mívali muži dříve 
bílé, potom šedé s kovovými knoflíky. Kalhoty zapínaly se ,,róblekem“.

Ženské nosívaly černé ,,fjertochy“ z konopného plátna, na svátek z domácího plátna 
lněného. krk zdobil ve svátek jako všechny hanačky ,,obojek“, ramena vyškrobené ,,rukávce“, na 
hlavách lipské šátky červené i hnědé v ,,záušnice“ svázané. Střevíce tak zv. ,,polobotky“ byly nízké, 
kožené.

Z ústního podání budiž zde poznamenáno: Na polích pěstoval se mimo různé druhy obilovin 
též len, konopí a mák. Pivo z domácího ječmene a chmele dováženo z pivovaru citovského a 
kokorského. V pivovaře tomto, kam chasa chodívala, hrával na počátku století osmnáctého 
,,cimbalista“ o čemž zachovala se píseň ,,Brodek, Citov, Luková, v Rokytnici zámek, Kokory só na 
dole, je tam pivovárek a v tom pivovárku hrajou na cimbálku, všechny panny poskakujó, póď tam 
taky Jánku. Nebude-li Janek, bude Floriánek, Floriánek masné má kabátek řasné“.

V pátek chodívali občané pro kvasnice do Citova nebo Kokor, jež pro více občanů 
přinášívali a jimi se dělili.

Brodecké kuřatnice přinesly z města prvou zrnkovou kávu, kterou nemohly dovařit, neboť 
tuto vařily celou v hrnkách.

Z konopného semene, jež se nejdříve ve stoupách ,,puckem“ tlouklo v korytech skrápělo, 
rukama třelo, v panvích zahřívalo, v kládách vymačkalo, vyráběl olej, jehož užíváno na svícení. 
Z máku vyráběl se olej k maštění jídel. Konopí se trhávalo za zpěvu v noci, aby mělo lepší vlákno. 
Ten který sel konopné semeno ,,zvaný Sejáč“, byl častován smaženými vejci, aby se len urodil. Když 
z jara přijela chasa poprvé s pole, byla polévána vodou, aby v poli při práci nedřímala. Totéž 
činěno děvečkám přišedším s trávou. Když uviděl čeledín na poli první mandel, udělal kotrmelec, 
aby ho záda po práci nebolela.“

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

E. Tkadlecová
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Klub seniorů

Zahájil svou činnost po prázdninách 12. září 
zájezdem na Hostýn a do skanzenu v Rožnově 
pod Radhoštěm. V říjnu nám cestovatelé pan 
Štefan Kuna a Jiří Mára uspořádali 
cestovatelskou přednášku o severním ostrově 
Nového Zélandu a v listopadu o jižním ostrově 
Nového Zélandu. Přednášky byly provázeny 
jak slovem, tak i obrazem – s použitím 
technického vybavení cestovatelů přenosem na 
velké plátno. Myslím, že přednášky se líbily, o 
čemž svědčí hojná účast. 16. listopadu jsme 
navštívili divadlo v Olomouci – operetu „Král 
tuláků“ od Rudolfa Frimla. Plánovaný zájezd 
do Kopřivnice a Nového Jičína se neuskutečnil 
pro nenaplnění autobusu.
V úterý 11. prosince ve 14 hod. uspořádáme 
pravidelnou  schůzku s krátkým kulturním 
pořadem a starosta obce pan Ing. Jan Beneš 
nás seznámí s děním v obci. Potom budeme 
pokračovat poslední přednáškou cestovatelů o 
nejlidnatější zemi na naší zeměkouli – Číně.
Letošní rok byl vyjímečně bohatý na činnosti 
našeho klubu a to díky dotacím, které jsme 
obdrželi od našeho obecního úřadu ve výši 
10 000.- Kč, kterou jsme bohužel celou 
nevyčerpali a 20 000,- Kč od Krajského úřadu 
v Olomouci, kterou jsme podle uzavřené 
smlouvy využili na částečnou úhradu autobusu 
do Vamberku a Letohradu a dále na zájezd na 
Hostýn a skanzen Rožnov pod Radhoštěm a na 
3 přednášky cestovatelů. 
V příštím roce se uskuteční 2 zájezdy částečně 
z prostředků od našeho OÚ. V únoru na naší 
pravidelné schůzce vyhlásíme trasy a termíny. 
Dále je možné prostřednictvím cestovní 
kanceláře uskutečnit zájezd do Vídně asi 
v polovině května 2008. Z toho důvodu je 
potřeba znát počet zájemců do konce února 
2008.
Všem naším seniorům a občanům přejeme 
příjemné prožití Vánoc a do Nového roku 
hlavně hodně zdraví.

                           L. Mojková
Předsedkyně KS

Okénko do ZUŠ

Ačkoli v době, kdy píšu tuto pozvánku 
to venku tak nevypadá, venku svítí sluníčko a 
po sněhu není ani památky, jsou Vánoce opět 
za dveřmi. Těch několik zbývajících dnů je 
v naší škole tradičně spojeno s vánočními 
koncerty a vystoupeními, v Brodku pak každý 
druhý rok s „Živým Betlémem“. I letos se 
snažíme vás na chvíli vytáhnout 
z předsvátečního shonu a stresu a na chvíli 
vám nabídnout pocit pohody a klidu při 
poslechu koled a vánoční hudby v podání žáků 
a učitelů naší brodecké pobočky. Přijďte si 
tuto pohodu užít a naše „betlémské pastýře“ 
poslechnout ve čtvrtek 20. prosince v 18,00 
hodin do kina v Brodku.

S končícím rokem ale zdaleka nekončí 
řada našich koncertů, takže hned 17. ledna 
2008 si můžete opět v 18,00 hodin v kině 
poslechnout Klavírní koncert. Vystoupí na 
něm nejen žáci naší pobočky ale své umění 
vám přijedou předvést i mladí klavíristé 
z Přerova. V programu vám přednesou 
skladby, se kterými budou naši školu 
reprezentovat v celostátní soutěži ZUŠ.

Vážení čtenáři, za kolektiv učitelů Vám 
přeji klidné a radostné svátky v rodinném 
kruhu  a šťastné vykročení do nového roku.

E. Tkadlecová
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Vážení spoluobčané

Pokládám za svou povinnost vyjádření se 
k situaci, která vznikla zveřejněním 
konkursního řízení na místo lékaře v Brodku.
V listopadu jsem dovršila 60 let a pod tíhou 
zodpovědnosti k vám, kteří jste mi dali důvěru 
a o které jsem se starala, jsem s ohledem na 
neutěšenou situaci ve zdravotnictví byla 
nucena k řešení.
Denně ze sdělovacích prostředků jsme 
informování o personální krizi, zvláště 
v oblasti obvodních lékařů, kde kolegové ze 
severní Moravy přesluhují a náhradu hledají 5 
až 10 let, na jižní Moravě 10 až 15 let a mnohé 
obvody jsou více jak 5 let neobsazené. 
Pod vlivem všech těchto okolností jsem začala 
uvažovat o nutnosti zajistit do budoucnosti 
existenci a provoz ve stávající ordinaci. Stále 
trvám na svém známém rčení, že neodejdu 
dříve, dokud za sebe nebudu mít náhradu, 
která bude lepší než jsem byla já. 
To platí stále !!!
Netajím se tím, že má ideální představa by byl 
pan doktor Chrástecký, mezi vámi familierně 
nazývaný Cyrilek. Přes osobní jednání a nátlak 
se mi nepodařilo pana doktora přesvědčit, aby 
vzal po mně můj obvod.
Ctím a vážím si jeho rozhodnutí pracovat jako 
kardiolog, odborníků jako je právě on je 
zapotřebí pro širší veřejnost a pro místní 
občany tak jak s láskou a sousedskou 
vstřícností je vždy nakloněn pomoci.
Jediným lékařem na okrese, který splňoval 
tvrdé podmínky pro praxi obvodního lékaře je 
za poslední rok paní doktorka Ježková, t.č. na 
mateřské dovolené. Zvolila jsem cestu 
školitele, paní doktorka ráda přijala možnost 
kontaktu s medicínou na venkově a já jsem 
vděčná, že mohu mít prodloužený víkend. Po 
smrti maminky mi přidalo mnoho starostí se 
zachováním rodinné usedlosti na jižní Moravě, 
kterou již více jak rok spravuje s velkou 
pracovitostí a obětavostí můj manžel, který se 
uvolil tam gazdovat.
Celé procedurální řízení přiznání místa 
obvodního lékaře je nesmírně zdlouhavé a 
administrativně náročné.

Ujišťuji však všechny spoluobčany ke kterým 
jsem si našla vřelý vztah a kteří mi dali svou 
důvěru, že svou praxi neopustím, dokud můj 
nástupce nebude po stránce především 
odborné, lidské a mravní hoden vaší důvěry, 
kterou jsem se snažila ctít a nezneužít.
Někdy došlo s některými z vás 
k nedorozumění, ale ctila jsem vždy radu 
starších kolegů, že v medicíně je vyřčena 
pravda, i když mnohými nerada slyšená, vždy 
lepší, než sladká faleš.
Jsem ráda, že díky vyvstálé situaci mám 
možnost bilancovat a zavzpomínat na léta 
strávená na tomto obvodě, s mnohými z vás, 
kde jsem zažila krásné dny naplněné pocitem 
důležitosti že mohu být užitečná, děkuji za 
slova uznání, která byla vždy tím nejcennějším 
co se mi mohlo dostat. Mé začátky byly 
nesmírně těžké, byla jsem zaskočena tvrdostí 
které jsem musela čelit, abych splnila to, co 
jsem slíbila, že po odchodu pana doktora 
Sládečka, kterého jsem si osobně velmi vážila 
za jeho absolutní oddanost poslání lékaře, 
nastoupím na obvod v Brodku.   
Byl to vlastně váš nápad, když jsem 
zastupovala za nemocného pana doktora, 
abych zůstala mezi vámi.
Ujišťuji vás, že přes všechno zlé, bylo toho 
dobrého s vámi mnohem víc a nelituji, že jsem 
své působení venkovského lékaře strávila 
právě mezi vámi.
Alenka byla v začátcích, ale i po celou dobu 
naší společné praxe nenahraditelnou a 
neocenitelnou pomocí. 
Jsem jí nesmírně vděčná za vše, co udělala za 
celou dobu své 31 leté praxe práce na obvodě. 
Její vstřícná povaha nakloněna vždy a všem 
pomoci nám bude chybět, protože její 
rozhodnutí jít od 1. ledna 2008 do důchodu 
respektuji. Za nás všechny jí moc a moc děkuji 
a přeji, aby si důchodu užila ve zdraví. Přeji 
všem, aby nelehkou dobu, kterou žijeme jsme 
si zpříjemnili vzájemnými úsměvy, 
sousedskou pomocí a občanskou tolerancí.
Jen tak je možné proplout nástrahami 
zdivočelé doby.
K tomu všemu je však zapotřebí to nejcennější 
a to je    z d r a v í, které všem upřímně a ze 
srdce v hojnosti přeji.

MUDR. ALENA HORNÁ
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Otevřený dopis pro Krajský úřad

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

prostřednictvím

Magistrát města Přerova
Odbor dopravy, oddělení dopravy
Bratrská 34
750 11 Přerov

V Brodku u Přerova dne 5.prosince 2007.

Věc  :     Odvolání proti rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu města Přerova o vydání  
stavebního povolení č.34/2007 na stavbu : Silnice II/150 Dub nad Moravou – hranice 
krajů OL/ZL, Stavba 1 – Dub nad Moravou – Přerov.

Magistrát města Přerova, odbor dopravy, oddělení dopravy vydal veřejnou vyhláškou 
Stavební povolení č.34/2007 ze dne 31.10.2007 na stavbu : Silnice II/150 Dub nad Moravou –
hranice krajů OL/ZL, Stavba 1 – Dub nad Moravou – Přerov, jejímž investorem je Olomoucký kraj.
Rozhodnutí o vydání tohoto stavebního povolení předcházelo jednání ve věci námitky proti 
projektové dokumentaci na tuto stavbu. Námitku jsme podali na základě zjištění, že projektová 
dokumentace po zrušení odvodňovacích rigolů  neřeší odvodnění zemědělských usedlostí na 
Masarykově nám. v obci Brodek u Přerova. Námitka byla přijata a projektová dokumentace byla 
doplněna o provizorní řešení odvodnění Masarykova nám. Na jednání zúčastněných stran dne 
15.10.2007 a  opětovně 30.10.2007 jsme podali investorovi a zpracovateli projektové dokumentace 
informaci, že pod asfaltovými vrstvami se nachází dlažba z přírodního kamene,  která byla v 
polovině 70.let těmito vrstvami necitlivě pochována. Došlo tak k zásadní změně ve výškovém 
uspořádání ve vztahu komunikace a chodníky a veřejná prostranství a ke vzniku nepříznivých  
odtokových poměrů. Na jednáních jsme vyslovili požadavek, aby se komunikace  vrátila do 
původní polohy a obec tím získala šanci na zlepšení způsobu  odvedení dešťových vod z chodníků a 
veřejných prostranství ke komunikaci. Současný nevhodný stav jsme  prokazovali fotodokumentací 
(v příloze  – stav chodníku před základní školou po dešti), která ilustruje vliv nepřijatelné polohy 
komunikace na odtokové poměry téměř v celé obci. Zástupce investora reagoval tím, že není 
možné, aby dešťová voda odtékala z chodníků na komunikaci Olomouckého kraje. Je však asi 
samozřejmé, že  voda z  komunikace kraje může odtékat do obecní kanalizace ?!
                 Za účelem posouzení únosnosti komunikace byly zpracovány 2 zprávy  o diagnostice (
vypracované firmou NIEVELT-Labor v září 2005 a IMOS v dubnu 2007). Žádná však nepřinesla 
informaci, že pod  asfaltovým souvrstvím  se nachází dlažba  ze žulových kostek, přestože zpráva 
firmy NIEVELT-Labor  obsahuje popis provedených sond. 
                Projektová dokumentace a vydané stavební povolení obsahuje  tento způsob opravy: 
odfrézování stávajících asfaltových vrstev krytu vozovky na celkovou hloubku 50 mm, očištění, 
ošetření trhlin, provedení  spojovacího postřiku a položení nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi v 
tl.50 mm. Výměnu obrubníků v celém úseku, osazení ochranného dělícího ostrůvku, zpomalovacího 
ostrůvku, opravu a doplnění dalších uličních vpustí a především vybudování nových odstavných 
pruhů ( jen na Masarykově nám. v délce cca 400 m !). To vše se má stát s komunikací, která se 
nachází pro obec v nepřijatelné výškové poloze.
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                Územní generel dopravy silnic II. a III.třídy na území Olomouckého kraje z prosince 
2004  závazným způsobem určuje cíle  a definuje rozvoj silniční infrastruktury v kraji. Při opravě a 
modernizaci intravilanových úseků komunikace je jednou z podmínek koordinace se záměry obcí 
na dobudování či opravy návazných ploch a chodníků. Tyto záměry obce však nebyly při přípravě 
projektové dokumentace ze strany obce předloženy. Nemohly být, protože nejsou nikde definovány. 
Nikdo neví jak mají ulice v obci vypadat, nikdo neví jaké má být vzájemné výškové uspořádání 
komunikací a zbývajících ploch a  chodníků. Nikdo se tím nikdy nezabýval. Partnerem zpracovatele 
projektové dokumentace při její přípravě byl zřejmě pouze starosta obce. Stavební komisi vedení 
obce zrušilo a zastupitelstvo  obce  nepokládá za vhodné se technickým řešením stavby zabývat, a 
to ani poté, co dostalo na vědomí písemnou informaci, že tady  vzniká nějaký problém. Zastupitelé 
obce nepokládají za nutné se touto pro vývoj obce a život občanů rozsáhlou investicí vůbec zabývat. 
A tak  se stane, že investor a projektant neví, že pod asfaltovými vrstvami se nachází dlažba, že 
zástupci obce netuší, že by měly vědět nebo aspoň se zamýšlet nad tím, jak zlepšit její vzhled.  Neví 
například, že  již několik let existuje dokumentace  na bezpečné napojení ulice B.Němcové na 
silnici II/150, a které projektová dokumentace opravy komunikace II/150 samozřejmě neobsahuje.              
                 Tento stav  bohužel nemůžeme označit jinak, než necitlivou nečinností představitelů obce 
a členů zastupitelstva, která nás opravňuje přijmout legitimní rozhodnutí a podat odvolání proti 
rozhodnutí Magistrátu města Přerova, odboru dopravy, oddělení dopravy, vydat veřejnou vyhláškou 
Stavební povolení č.34/2007 ze dne 31.10.2007 na stavbu : Silnice II/150 Dub nad Moravou –
hranice krajů OL/ZL, Stavba 1 – Dub nad Morav. – Přerov. Odvoláváme se tímto proti provedení 
opravy komunikace S II/150  v zastavěném území obce Brodek u Přerova ve stávajícím  výškovém 
uspořádání pouze výměnou obrusné vrstvy, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.  Původní 
vhodná poloha komunikace byla vytvořena na přelomu 20. a 30. let  minulého století. V polovině 
70.let bylo přijato naprosto iracionální rozhodnutí pokrýt dlažbu asfaltovými vrstvami. Do té doby 
byla komunikace nejnižším místem veřejného prostranství, ke kterému byla přivedena dešťové voda 
z veřejného prostranství a  od svodů budov. Po položení asfaltových vrstev se stala místem 
nejvyšším. To přineslo opakující se neřešené a neřešitelné problémy s odvedením dešťových vod. 
Provést opravu komunikace tak, jak je navržena, znamená pro obec zakonzervovat na několik 
dalších desítek let nevhodnou polohu komunikace a prodloužit problémy znepříjemňující život 
občanům obce.

V této souvislosti musíme  připomenout, jakým způsobem  prováděl tehdy ještě český stát 
opravu silnice II/150 v sousedních obcích Dub nad Moravou a Rokytnici v 90.letech.  Byla 
prováděna tak, jak se má a jak je to jedině možné. Byly odstraněny veškeré nevyhovující vrstvy 
včetně žulového dláždění a výkopy  na únosnou pláň dosahovaly např. v obci Dub nad Mor. 
hloubky až 1,90 m !  Jsme přesvědčeni, že pod pláštíkem „ pouze opravy komunikace“ nemůže 
Olomoucký kraj ponechat na desetiletí  komunikaci pro obec v nevhodné poloze a chovat se vůči 
obci Brodek u Přerova a jejím občanům zcela autonomně. Možná pod ušlechtilým zájmem, v tomto 
případě však neobhajitelným, šetřit finančními prostředky kraje dojde naopak k  jejich plýtvání a 
současně také prostředky obce.                  
             V zájmu objektivity hodnocení navrhovaného řešení jsme požádali  Ústav  pozemních 
komunikací, Ústav vodního hospodářství obcí, fakulty stavební VUT v Brně a zpracovatele 
platného územního plánu obce o vyjádření k předložené projektové dokumentaci.  Pracovníci
Ústavu  pozemních komunikací pokládají ve svém písemném vyjádření řešení návrhu opravy 
komunikace za nevhodné neumožňující následné úpravy v okolí průtahu silnice II/150. Pracovníci  
Ústavu vodního hospodářství obcí ve svém písemném vyjádření nepokládají navržené provizorní 
řešení odvodnění zeměděl.usedlostí na Masarykově náměstí za vhodné. Mělká poloha potrubí PVC 
DN 125-150 způsobí ztrátu funkčnosti v zimním období. Jsou přesvědčeni, že lze odvodnění nejen 
usedlostí, ale i veřej. prostranství a komunikace S II/150 řešit vhodnějším a zejména trvalým 
způsobem. 
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             Zpracovatel územního plánu označuje stávající průjezdní úsek silnice II/150 za jeden 
z nejvýznamnějších veřejných prostorů v obci (historickou hlavní náves), se soustředěním 
vybavenosti obce, vysokou frekvencí pěšího pohybu obyvatel. Po realizaci přeložky silnice II/150 
dojde k částečnému potlačení dominantní dopravní funkce ve prospěch funkce společenské.
Z hlediska tvorby veřejných prostranství považuje za  přínosné rozšíření charakteru stavebních 
úprav na tomto úseku silnice II/150 na komplexní rekonstrukci -  modernizaci, která by do 
budoucna nevyloučila či neznesnadnila možnost kultivace tohoto prostoru odpovídající 
společenskému a budoucímu dopravnímu významu komunikace a přilehlých prostranství. Např. 
úpravu výškového řešení  provést tak, aby bylo možno vyloučit stékání vody na chodníky a 
k objektům – bez současného vzniku bariér v uličním  parteru, umožnilo komplexní, koordinované  
řešení vazby  vozovky, chodníků, vjezdů do domů a na pozemky v rámci celého profilu ulice či 
náměstí, možnost ochrany chodců a nemovitostí ve stísněných profilech apod. Výškové řešení může 
souviset mj. se zmiňovanou existencí staré dlažby pod vozovkou a podle technických možností i 
případným využitím kostek na úpravy veřejných prostranství.
                 Vedeni snahou usnadnit  Krajskému úřadu Olomouckého kraje hodnocení při řešení 
tohoto odvolání jsme vynaložili maximální úsilí,  a to ve velmi omezené době, která je dána lhůtou 
pro podání tohoto odvolání a přinesli pravdivé informace z nezaujatých, objektivních a především 
kvalifikovaných zdrojů. Domníváme se, že o tomto odvolání není možné rozhodnout bez 
společného jednání zúčastněných stran, ať už to bude na úrovni krajského úřadu, nebo celé řízení 
bude vráceno zpět k projednání Magistrátu města Přerova. Jsme přesvědčeni, že k tomuto odvolání 
se připojí nemálo občanů obce.

                            --------------------------                                    ---------------------------
                            Ing.Radek Zbožínek                                     Ing.Vladimír Hlavinka 
        nám.28.října 105                                           Masarykovo nám.26 
                           751 03 Brodek u Přerova                              751 03 Brodek u Přerova 

Příloha :   fotodokumentace

Na vědomí :  Zastupitelstvo obce Brodek u Přerova

Otevřený dopis do Brodeckého zpravodaje zaslal:  Ing. Radek Zbožinek

                                                                                        Foto Ing. R. Zbožinek
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Vlaky z Přerova do Olomouce
Přerov Rokytnice Brodek Grygov Olomouc Poznámka

4:10 4:15 4:19 4:24 4:29 V pracovní dny
4:58 5:03 5:07 5:12 5:17 Denně
5:26 5:31 5:35 5:40 5:45 V prac.dny,nejede 27.-31.12
6:05 6:10 6:14 6:19 6:24 Denně
6:28 6:33 6:37 6:42 6:47 V pracovní dny
7:05 7:10 7:14 7:19 7:24 Denně
7:35 7:40 7:44 7:49 7:54 V prac.dny,nejede 27.-31.12
8:05 8:10 8:14 8:19 8:24 Denně
9:05 9:10 9:14 9:19 9:24 Denně

10:05 10:10 10:14 10:19 10:24 Denně
11:05 11:10 11:14 11:19 11:24 Denně
12:05 12:10 12:14 12:19 12:24 Denně
13:05 13:10 13:14 13:19 13:24 Denně
13:36 13:41 13:44 13:49 13:55 V prac.dny,nejede 27.-31.12
14:05 14:10 14:14 14:19 14:24 Denně
14:42 14:47 14:51 14:56 15:01 V prac.dny,nejede 27.-31.12
15:05 15:10 15:14 15:19 15:24 Denně
15:36 15:41 15:44 15:49 15:55 V prac.dny,nejede 27.-31.12
16:05 16:10 16:14 16:19 16:24 Denně
16:42 16:47 16:51 16:56 17:01 V prac.dny,nejede 27.-31.12
17:05 17:10 17:14 17:19 17:24 Denně
18:05 18:10 18:14 18:19 18:24 Denně
19:05 19:10 19:14 19:19 19:24 Nejede 24. a 31.12.
20:05 20:10 20:14 20:19 20:24 Nejede 24. a 31.12.
21:05 21:10 21:14 21:19 21:24 Nejede 24. a 31.12.
22:12 22:17 22:21 22:26 22:31 Nejede 24. a 31.12.
22:45 22:50 22:54 22:59 23:04 Nejede 24. a 31.12.

Vlaky z Olomouce do Přerova
Olomouc Grygov Brodek Rokytnice Přerov Poznámka

4:32 4:37 4:42 4:45 4:52 V pracovní dny
5:00 5:05 5:10 5:13 5:19 V prac.dny,nejede 27.-31.12
5:32 5:37 5:42 5:45 5:52 Nejede 25.12. a 1.1.
6:00 6:05 6:10 6:13 6:20 V pracovní dny
6:32 6:37 6:42 6:45 6:52 Denně
7:00 7:05 7:10 7:13 7:20 V prac.dny,nejede 27.-31.12
7:32 7:37 7:42 7:45 7:52 Denně
8:32 8:37 8:42 8:45 8:52 Denně
9:32 9:37 9:42 9:45 9:52 Denně

10:32 10:37 10:42 10:45 10:52 Denně
11:32 11:37 11:42 11:45 11:52 Denně
12:32 12:37 12:42 12:45 12:52 Denně
13:00 13:05 13:10 13:13 13:20 V prac.dny,nejede 27.-31.12
13:32 13:37 13:42 13:45 13:52 Denně
14:02 14:07 14:12 14:15 14:21 V prac.dny,nejede 27.-31.12
14:32 14:37 14:42 14:45 14:52 Denně
15:00 15:05 15:10 15:13 15:20 V prac.dny,nejede 27.-31.12
15:32 15:37 15:42 15:45 15:52 Denně
16:00 16:05 16:10 16:13 16:20 V prac.dny,nejede 27.-31.12
16:32 16:37 16:42 16:45 16:52 Denně
17:32 17:37 17:42 17:45 17:52 Denně
18:32 18:37 18:42 18:45 18:52 Denně
19:32 19:37 19:42 19:45 19:52 Denně
20:32 20:37 20:42 20:45 20:52 Denně
21:33 21:38 21:43 21:46 21:53 Nejede 24. a 31.12.
21:57 22:02 22:07 22:10 22:17 Nejede 24. a 31.12.
22:58 23:03 23:08 23:11 23:18 Nejede 24. a 31.12.
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Floorball cup Maraton

Ve dnech 3.11. a 4.11. 2007 se v místní tělocvičně 
v Brodku u Přerova odehrál 1. ročník florbalového 
turnaje „Floorball cup Maraton“. Turnaj uspořádal 
nově se zakládající klub FBC Pirates Brodek. Do 
Brodku přijeli týmy z Majetína, Věrovan, také 
profesionální hráči z Valašského Meziříčí a 
Olomouce. Hned úvodní utkání sehráli naše celky 
Pirates „A“ s Pirates „B“. Tohle utkání skončilo 
přehledným vítězstvím celku „A“ 11:2. Po prvním 
kole byl už znám také jasný favorit celého turnaje 
a tím byl olomoucký Victorious team. S nimi jsme 
také sehráli naše druhé utkání, které také vyznělo 
jasně 7:1 pro Olomouc. V prvním hracím dni se 
objevily i první potyčky, které rozhodčí ovšem 
hned uklidnil. Bohužel hráči Věrovan byli 
některými výroky rozhodčího velmi rozčíleni a na 
druhý hrací den nepřijeli. Po skončení prvního dne 
se náš celek „A“ umístil na 2. místě za suverénní 
Olomoucí, když výborným výkonem porazili hráče 
Valašského Meziříčí 5:4 (po poločase 0:3). 
Vyřazovací část začala osmifinálovými skupinami, 
ve kterých sme se utkali opět s Valašským 
Meziříčím, jenž jsme po skvělém ofenzivním 
představení porazili 8:2 a s Pirates „B“, kde jsme 
narazili na nevídaný odpor a zvítězili jen 2:1. 
Druhá osmifinálová skupina skončila po jediném 
zápase mezi Olomoucí a Majetínem. Poté jsme se 
již dostali k nejnapínavější části a to samotnému 
semifinále. První se odehrálo mezi týmy Olomouce 
a Valašského Meziříčí. Utkání bylo od začátku 
velmi vyrovnané a ještě v poslední minutě byl stav 
pouze 3:2 pro Valašské Meziříčí. Už to vypadalo 
na překvapivý postup vedoucího celku, když v tom 
se ke střele dostali olomoučtí hráči a nastřelili tyč. 
Jenže nebyl průkazný záznam zda branka byla 
nebo ne a v poslední vteřině utkání samostatným 
nájezdem bylo vyrovnáno. Na řadu tedy přišlo 
trestné střílení, po kterém se z postupu radovali 
olomoučtí borci. V druhém semifinále se už utkali 
naši hráči Pirates „A“ proti Majetínu. Hned v 
úvodu jsme se trefili a vedli, jenže poté naše hra 
opadla a my třikrát inkasovali. Nejednou vše bylo 
naopak a my museli začít hrát. V druhém poločase 
nám byl odměnou pouze jediný gól. Dlouho to ale 
netrvalo a stav byl 4:2 pro Majetín. Běžela 
poslední minuta utkání a z trestné střely se trefil 
Petr Vitoslavský a snížil na 3:4. Pouhých 15 vteřin 
před koncem vyrovnal Vladimír Adámek a my byli 
v euforii. Opět tedy přišlo na řadu trestné střílení 
ve kterém zazářil náš brankář Tomáš Marhons a 
nepustil jediný gól a naši hráči 3x skórovali. Tím 
jsme se dostali do finále. Ještě před ním se sehrál 
zápas o 3. místo mezi Majetínem a Valašským 
Meziříčím, ve kterém        s obtíží zvítězil Majetín 
a získal tak 3. místo. Nervy byly na pochodu a 
píšťalka rozhodčího oznámila začátek velkého 
finále. Jasným favoritem byli hráči Olomouce. 
Jediné co nám zbývalo bylo sehrát výbornou 

defenzivní hru. Ta nakonec nebyla jen výborná, ale 
přímo fantastická. Nepřekonatelného olomouckého 
brankáře sestřelil hattrickem Pavel Hausner a 
přiblížil nás ke zlatým medailím. Poté jsme přidali 
ještě jeden gól a 2 minuty před koncem byl stav 
4:0. Několika neuvěřitelnými zákroky nás také 
podržel náš brankář. Nakonec ani ten nezůstal 
neprůstřelný a v posledních dvou minutách dvakrát 
inkasoval. Víc jsme ale soupeři nedovolili a 
dokráčeli k vítězství 4:2. V obličejích hráčů šla 
vidět únava, vyčerpání a především obrovská 
radost z vítězství v celém turnaji.
Za uspořádání turnaje bychom také rádi chtěli 
poděkovat paní Hausnerové, 
Vitoslavské,Janošťákové a panovi Arnoštovi za 
sponzorské dary a podporu při turnaji. Dále také 
děkujeme Sokolu Brodek, že nám turnaj povolil 
uspořádat. Všem pořadatelům tedy děkujeme.
Jelikož je náš tým nově založen, tak rádi přivítáme 
trenéra, který by se nás ujal a také případné 
sponzory. Bližší informace poskytujeme na e-
mailu hauspa@seznam.cz nebo na 
www.fbcpiratesbrodek.wbs.cz Od začátku nové 
sezony tj. září 2008 je naším cílem hrát ligu ČFBU 
v olomouckém kraji a postoupit. 

Všem, kteří nás podporují a podporovat budou 
moc děkujeme.

Konečné pořádí turnaje:
                                 

1. Fbc pirates Brodek ''A''

2. Victorious team Olomouc

3. Fbk Dezoláti Majetín

4. Fbc Valašské Meziřičí

5. Fbc pirates Brodek  ''B''

6. Fbk Věrovany
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Brodecký fotbal po podzimní části soutěže ročníku 2007/2008

Ještě než začneme s hodnocením našich fotbalistů, rádi bychom věnovali tichou vzpomínku na 
našeho kamaráda Jána Cerulu, který nás právě před rokem navždy opustil.

A nyní mi dovolte krátké zhodnocení naší činnosti. Naše dvě přípravky vedené p. Ivo Horákem a 
Viktorem Kociánem se zúčastnily několika satelitních turnajů, a to s dobrými i slabšími výsledky. 

Za obětavou práci našich trenérů právě těch nejmenších fotbalistů bych chtěl tímto poděkovat.

Sezóna pro žáky začala pod vedením p. Pavliše a Kouřila už začátkem srpna tohoto roku 
soustředěním v Čekyni a několika přípravnými zápasy.
  

Od 1.9. 2007 jsme začali hrát mistrovská utkání a až do utkání v Troubkách jsme ve všech zvítězili. 
V celkovém účtování podzimu jsme skončili třetí, čtyři body za prvním Majetínem a jeden bod za 
druhým Sokolem Bochoř. Celkově jsme 7x vyhráli a 2x prohráli. Máme 21 bodů a skóre 51:12. 
Nejlepším střelcem mužstva je A. Složil s 23 góly. 

V listopadu žáci začali jezdit do haly v Kožušanech, jako každý rok, a připravujeme se na halovou 
sezónu. 1. prosince je 1. turnaj v Tovačově.

V lednu 2008 už začne příprava na jarní sezónu a v ní jsou všichni žáci ochotni udělat vše, aby 
v konečné tabulce byli hodně vysoko.

Na podzim začala nová etapa v týmu dorostenců, jelikož po odchodu 5 hráčů do družstev mužů se 
rozpadla kostra týmu. Nově složené družstvo i s vypomáhající dvojicí žáků Omelka, Složil bohužel 
nenaplnilo očekávání a skončilo na poslední příčce v krajské soutěži. Na týmu se projevila značná 
nezkušenost mladého kádru a 2 zbytečné vyloučení brankáře Sedlaříka Martina.

Naše Béčko po kolísavých výkonech a hlavně zbytečných domácích prohrách
skončilo na nelichotivé 10 příčce.

U A týmu mužů mi dovolte v krátkosti zrekapitulovat celý kalednářní rok 2007. Sezona pro nás 
začala 8.1.2007 zimní přípravou, která byla velice kvalitní a měla za cíl připravit mužstvo na 
záchranu v 1.A třídě. Ač přes velké úsilí všech hráčů se 1.A bohužel nepodařilo udržet. I po tomto 
velkém neúspěchu se podařilo základ týmu udržet a začít tvrdě pracovat na stabilizaci mužstva a 
zastavit další sestupové tendence. K tomu měla přispět i tvrdá letní příprava. Během ní posílili trnéři 
Richard Polák a Pavel Janošík mužstvo o 2 kmenové hráče Brodku a to Pavla Horáka a Antonína 
Odstrčila. V průběhu sezony o další 2 hráče Lukáše Hrubého a Láďu Zatloukala. Po zařazení těchto 
hráčů se podařilo několik kvalitních utkání, po kterých jsme se ocitli na čele 1.B třídy a zde také 
přezimujeme do začátku jarní části. Toto by mělo být velkou motivací pro zimní přípravu, která 
bude probíhat od 12.1. do 29.3. 2008, což je také termín 1. mistrovského zápasu na domácím hřišti. 
Tato zimní příprava bude obsahovat celkem 39 tréninkových jednotek  a 10 přípravných utkání. Tak 
jako v loňském roce proběhne pětidenní soustředění a to v náročném terénu Hostýnských vrchů na 
Rusavě. Dále se zúčastníme kvalitně obsazeného turnaje na umělé trávě 1.HFK Olomouc.

Věříme, že tento tréninkový plán a jeho dodržování bude prospěšný k udržení týmu na čele tabulky 
a následný postup do 1.A třídy. 
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Na závěr tohoto hodnocení mi dovolte malou statistiku:

1) od 8.1. do 2.11. jsme absolvovali 128 tréninkových jednotek, několik přípravných utkání a 
26 mistrovských utkání,

2) ve 13 podzimních soutěžních kolech jsme získali 28 bodů se skórem 27:12
3) nejvíce odehraných minut: Sedlařík Jiří – 1170
4) nejlepší střelci: Hejč – 9, Švára – 4, Hrubý – 3, Sigmund – 3, 
5) nejlepší hráč: Vysloužil Lukáš (hodnocení trenérů)
6) nejvíce tréninkových jednotek: Heger, Švára – 123 ze 128

Úplným závěrem bych chtěl popřát všem hráčům, trenérům, fukncionářům, fanouškům a 
všem spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok 2008.

Josef Lochman, předseda FK Brodek u Přerova

________________________________________________________________________________

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

Zpravodaj   5/2007  vychází  17. prosince 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 2008 :    10.    3.   2008
                                                                                   9.    6.   2008
                                                                                   8.    9.   2008
                                                                                   1.  12.   2008

           
                        Zpravodaj vyjde vždy 14 dní po uzávěrce.


