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Starostovýma očima
Velevážené čtenářky, vážení čte
náři,
letošní rychlý nástup léta se 
svými teplotami a nedostatkem 
dešťových srážek se zpočátku 
zdál příjemný, ale s přibývají
cím časem a dobou srážkového 
stínu nad Brodkem a Lukovou 
dělá tento ráz letošního jara 
starosti jak zemědělcům, tak 
zahrádkářům. Voda v Broděnce 
je doplňována jen sporadicky 
z přítoku ze Stráže a stavidlo 
na Olešnici v Kleštínku nemá 
ani po třech letech od podání 
žádosti schválený manipulační 

řád na devět vteřinových litrů 
od Povodí Moravy. Důvodem 
jsou vleklé spory na Libavé, kde 
je neoprávněně manipulováno 
s vodami na říčce Vrtůvka, která 
napájí Olešnici.
V letošním roce nás všechny 
čeká oslava stého výročí zalo
žení republiky. Městys ve spo
lupráci s volným sdružením 
„Strom svobody“, které za
stupuje jak spolky, tak občany 
Brodku a Lukové,  připravuje 
program oslav a výstavu. Chtěl 
bych požádat ty z Vás, kteří 
máte ve svých rodinných archi

Sběrný dvůr 2018
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vech zajímavé fotografie nebo 
jiné předměty vztahující se 
k Brodku či Lukové a nevadilo 
by Vám, že bychom je použili 

k obohacení výstavy, o jejich 
zapůjčení. Děkujeme. 
Ve svých příspěvcích Vás pravi
delně informuji o probíhajících 

akcích, které letos naše obec 
realizuje. Jako první zmíním 
úklid na sběrném dvoře spojený 
s demolicí objektu bývalé Raš

kovy továrny. Na začátku dubna 
byla zahájena výstavba kanali
zace v ulici Boženy Němcové. 
O podporu byl požádán Olo

Kanalizace ul. B. Němcová

Místní komunikace 28c – Tovární Chodníky Majetínská
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moucký kraj a výše podpory 
bude známa ke konci června. 
Jako další akci uvedu opravu 
místní komunikace u bývalého 
Mostního obvodu po loňské 
výstavbě kanalizace s přizna
nou podporou Ministerstva pro 
místní rozvoj ve výši 400 tisíc 
Kč. Dále je připravena opra
va části chodníků v ulici Ma
jetínská, a to na jejím začátku 
u prádel a na konci od Pírkova 
po napojení na cyklostezku 
z Brodku do Majetína. Tato 
akce je podpořena z integro
vaného operačního programu 
prostřednictvím MAS Hanác
ké království částkou 760 tisíc 
Kč. Chtěl bych poprosit občany 
o trpělivost a pochopení v pří
padě, že budou po určitou dobu 
omezeni probíhající výstavbou. 
Na přání maminek ze sídliště 
Svobody bude pro ně a jejich 
děti vybudováno místo pro od
počinek (malé dětské hřiště). 
Údržba budov v majetku měs
tyse se dotkne bytového domu 
č. p. 20 na Masarykově náměs
tí, a to opravou střešní krytiny 
z jihozápadní strany. Dále pro
běhne výměna oken na Domu 
služeb v Brodku a Kulturním 
domě v Lukové.
Chtěl bych z tohoto místa vy
zvat majitele osobních aut, kteří 
parkují na veřejném prostran
ství, k ohleduplnosti a ukázně
nosti při parkování na místních 
komunikacích. Jako příklad 
uvádím stání na chodnících tak, 
že se po chodníku nedá projít. Na 
Nerudově ulici bych touto cestou 
vyzval parkující, aby vzali na 
zřetel průjezdnost pro zásahovou 
jednotku našich hasičů. Tam, kde 
jsou vytvořena parkovací stání 
a jsou volná, prosím o jejich vy

užívání a ne odstavení vozidla na 
protější straně u krajnice  např. 
Revoluční náměstí. Děkuji řidi
čům za nás všechny.
Naše hody o sv. Janu jsou za 
dveřmi.  Na sobotu 23. 6. je při

praven tradiční program v areálu 
sokolovny a fotbalového hřiště 
s občerstvením. V Lukové bude 
hodový program u rybníčka. 
S přicházejícími letními prázd
ninami mi dovolte, abych Vám 

popřál klidné prožití dovolené 
se svými blízkými.   
   

Roman Zbožínek
starosta

Rozmístění prvků na lokalitě „Bytový dům“.: 1 Věž s výlezy a skluzavkou, 2 Dvojitá řetězová houpačka, 
3 Pískoviště,  4 Piknik set,  5 Lavice k ohni, 6 Odpadkový koš, zeleně vyznačená plocha s kačírkem

Chodníky Majetínská

Strom svobody 2018 přináší štěstí
V roce 1919, kdy se na počest 
vzniku samostatného Českoslo
venského státu sázely stromy 
svobody, sepsal pan Břetislav 
Jedlička Brodský jistý návod 
na uspořádání slavnosti vý
sadby. Z jeho spisku vyjímám: 
„Představujeme si slavnost 
tu nejlidovější, jak jen mož-

no. Súčastní se jí všecky vrstvy 
obce, především školní mládež 
i mládež škole odrostlá (dorost) 
se svým učitelstvem, školy živ-
nostenské a pokračovací, stu-
denstvo, dělnictvo, živnostníci 
i obchodníci, úřednictvo státní 
i soukromé, spolky (jistě v čele 
s místní jednotou „Sokola“) ve 

venkovských městech nezbytně 
rolnictvo a polní dělnictvo“.
Když jsme začali připravovat 
naši brodeckou slavnost výsad
by Stromu svobody, abychom 
oslavili sté výročí vzniku Čes
koslovenské republiky, o téměř 
sto let starém návodu pana Jed
ličky Brodského jsme nevěděli. 

Nicméně jsme přípravu slavnos
ti v tomto duchu uchopili a ve 
formě volného sdružení občanů, 
spolků a dalších brodeckých or
ganizací ji začali ve spolupráci 
s vedením našeho městysu or
ganizovat. Na třech přípravných 
schůzkách se sešli zástupci ško
ly, školky, Spolku dobrovolných 
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hasičů, Sokola, Junáka, farnosti, 
Spolku medvědářů, fotbalového 
klubu, knihovny, Divadelního 
souboru J.K. Tyla, ZUŠ B. Ko
zánka, vedení obce a brodec
kých obyvatel. Program oslavy 
je téměř připraven, v září ho 
naše volné sdružení už jen vyla
dí a může na veřejnost.
A proč Strom svobody 2018 při
náší štěstí? Je to jednoduché. Při 
přípravě slavnosti se setkávají 
pozitivní lidé, kteří mají zájem 
o spolupráci. Mají prostě vzá
jemně štěstí na dobré lidi. Když 

jsme diskutovali využití předpo
kládaného přebytku sbírky, kte
rou budeme ve prospěch Stromu 
svobody organizovat, přicházely 
jen návrhy s cílem učinit něko
ho šťastnějším. A strom samot
ný bude nejen vyjádřením naší 
úcty ke svobodě a demokracii, 
ale také poskytne stín pro štěs
tí ze hry dětí či odpočinku otců 
a matek. Jsem šťastný, že žiji na 
tomto místě mezi skvělými lid
mi s dobrým srdcem. 
Úplnou informaci o programu 
oslav podáme v zářijovém čísle 

Brodeckého zpravodaje. Pokud 
máte návrhy, jak přispět k dů
stojné oslavě výročí, neváhejte 
se na mě obrátit.
Jaroslav Strejček, Volné 
sdružení Strom svobody,  
tel. 602 715 210

Jubilanti 14. březen – 14. červen 2018
70 let
Antonie Vítová
Irena Dvořáková
Josef Zaoral

75 let
Helena Skopalová 
Jindřiška Slušová
Jindřiška Maráková

80 let                                       
Zdeněk Solovský
85 let
Dobroslava Trhlíková

Vítání občánků 
dne 14. 4. 2018

Vojta Procházka   Samuel Vitoslavský
Aneta Pokorná   Ella Feichtingerová
Klaudie Hausnerová  William Samek
Ema Sedlaříková   Vendula Jurčová

Hodové slavnosti v kostele
Milí čtenáři, před rokem touto 
dobou jsme vás zvali na bene
fiční koncert, kterým jsme o ho
dové neděli nejen obdarovali 
návštěvníky krásným hudeb
ním zážitkem, ale zároveň jsme 
v Brodku poprvé veřejně před
stavili připravovaný plán rekon
strukce střechy kostela. Od října 
do května pak stálo na náměstí 
lešení a nyní se můžeme s ra
dostí ohlédnout za dokončenou 
první etapou opravy v hodnotě 
1.418.029, Kč. Důkladné obno
vy se v těchto měsících dočkal 
především krov chrámové lodi 
poškozený dlouhodobým zaté
káním, dále pak střešní krytina 
na celém objektu s výjimkou 
velké věže a hromosvodné vede

ní. Malá věžička, tzv. sanktusník, 
září novotou od února. Základní 
představu o průběhu prací po
skytují fotografie umístěné ve
dle seznamu hlavních sponzorů 
v předsíni kostela. Dáli Pán, 
čeká nás příští rok na jaře etapa 
druhá, která by se měla zaměřit 
na věž a venkovní omítky. Všem, 
kdo se zasloužili o zdárný průběh 
dosavadní části opravy kostela, 
bychom rádi veřejně poděkova
li na konci hodového koncertu 
2018. Ten proběhne v neděli 
24. 6. v režii olomouckého pě
veckého sboru Collegium Vo
cale. Začátek vystoupení je  
v 18 hodin. Jménem pořádajícího 
městyse Brodek u Přerova i jmé
nem svým vás na ně srdečně zvu. 
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Dobrovolné vstupné na koncert 
půjde letos z jedné poloviny na 
pořízení pamětní lípy a souvi
sející výdaje u příležitosti 100. 
výročí vzniku naší republiky. 
Plánovaná výsadba českého 
národního stromu na našem 
náměstí je v očích organizátorů 
skvělou příležitostí, jak posílit 
soudržnost naší obce napříč 
generacemi a zájmovými sku
pinami. Druhá část vstupného 
z koncertu zůstane brodecké 
farnosti na pokračování opravy 
kostela. Po skončení koncertu 

bude pro zájemce mimořád
ně zpřístupněn opravený krov 
chrámové lodi.
Duchovním vrcholem hodové
ho víkendu bude v neděli 24.6. 
poutní mše, kterou k nám do 
Brodku přijede sloužit olomo
ucký arcibiskup, Mons. Jan 
Graubner. Bezprostředním dů
vodem této vzácné návštěvy je 
udělování svátosti křesťanské 
dospělosti (zvané biřmování), 
na kterou se u nás po celý rok 
připravovala skupina 17 vě
řících od 16 do 75 let věku. 

Biřmování přijaté z vlastního 
rozhodnutí navazuje na křest 
v dětském věku, zesiluje spo
jení věřícího katolíka s Bohem 
a uschopňuje ho k tomu, aby 
mohl být v církvi i ve světě sná
ze oporou společného dobra. 
S vědomím, že celek je vždy 
víc než jeho část, se máme vy
trvale ptát, jak bychom mohli 
být ve společnosti užiteční. 
Účast na slavnostní mši svaté 
s biřmováním nám k tomu může 
dodat nový elán. Chceteli se 
o tom přesvědčit, přijďte včas. 

Místa v kostele totiž tentokrát 
určitě nebude nazbyt. 

otec Tomáš Klíč 

Cena Olomouckého kraje  
za přínos v oblasti kultury 

Na slavnostním večeru, který 
se konal ve čtvrtek 12. 4. 2018 
v Městském divadle v Prostějo
vě, byl z naší obce oceněn pan 
Vladimír Čapka Cenou Olo
mouckého kraje v oblasti kultu
ry za rok 2017. 
Pan Vladimír Čapka je vý
znamný ochotnický divadelník, 
herec, režisér a dramaturg, ale 
hlavně zakladatel Divadelního 
souboru Josefa Kajetána Tyla 
v Brodku u Přerova, který vzni
kl  v roce 1953.
Už od dětství hrál Vladimír 
Čapka divadlo ve škole nebo 
v Sokole v Citově. 

Za dobu působení v ochotnic
kém souboru zrežíroval a ode
hrál spoustu nádherných diva
delních her, se kterými rozdával 
lidem radost nejen u nás v Brod
ku, ale také v blízkém i vzdále
nějším okolí.
V roce 1978 se představil s vel
kým úspěchem s divadelní hrou 
Kamenný řád  na celostátní pře
hlídce Jiráskův Hronov a v roce 
1986 s hrou Ženitba na národní 
přehlídce vesnických divadel
ních souborů Krakonošův di
vadelní podzim ve Vysoké nad 
Jizerou.

Květa Dienerová

Oprava střechy kostela
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Závěr školního roku v mateřské škole
 Jako každý rok se v tomto před
prázdninovém čase uskutečnilo 
v naší mateřské škole spoustu 
aktivit.
 Začátkem dubna děti navštívily 
knihovnu v Brodku u Přerova, 
kde si povídaly o knihách a z ně
kterých si také četly. V místním 
kině zhlédly několik animova
ných představení. Vstřebávat 
kulturní zážitky se vypravily 
společně se svými učitelkami do 
Olomouce do kina Metropol na 
představení Jana Přeučila a Evy 
Hruškové: Čert a Káča. Starší 
děti se zúčastnily akce záchra
nářů z Olomouce, kteří dětem 
předvedli ukázky první pomoci 
a také výcvik psů. Vypravily 
se též do Císařova a navštívily 
místní ZD. 
 V květnu se děti podívaly do 
svíčkárny Rodas v Olomouci, 

kde si vyrobily svíčku a mýdlo. 
Těmito výrobky pak obdarovaly 
maminky na vystoupení ke Dni 
matek v mateřské škole. 
Ve středu 9. května proběhl zá
pis do mateřské školy. 
Bosohrátky, program v každé 
třídě a sladká odměna na děti 
čekala při oslavách svátku dětí.
Výletem do města Přerova, 
prohlídkou parku Michalov, 
návštěvou zemědělské školy 
a rozloučením ukončí starší děti 
letošní školní rok. Mladší děti 
navštíví Zoologickou zahradu 
v Olomouci na Svatém Kopeč
ku. Všechny děti ještě čeká vy
stoupení na hodech v Brodku 
u Přerova.
Celý kolektiv mateřské školy 
přeje všem dětem i rodičům 
krásné prázdniny.

L. Němečková

FK Brodek U Přerova
Vážení fotbaloví přátelé, 
máme za sebou téměř celou 
jarní část fotbalové sezóny 
2017/2018 1. A třídy skupiny B, 
Olomouckého kraje. Jarní část 
a s i ní celá sezóna 2017/2018 
1. A třídy skupiny B, Olomouc
kého kraje jde do finiše. A stej
ně jako loni naše „A“ mužstvo 
bojuje o přední příčky soutěže. 
V posledním utkání v Opato
vicích (výsledek po uzávěrce) 
se bude rozhodovat o družstvu, 
které ukončí sezónu na druhém 
místě. S ohledem na situaci v di
vizi a krajském přeboru se může 

stát, že druhé místo bude taktéž 
místem postupovým do krajské
ho přeboru.
Na shrnutí probíhající soutěže 
jsem se zeptal jednoho z lídrů 
mančaftu, Jana Omelky.
Honzo, jak by jsi zhodnotil 
končící sezónu?
Podle mého názoru sezónu mů
žeme hodnotit kladně, opět jsme 
skončili v popředí tabulky, což 
byl náš předsezónní cíl. Ovšem 
na druhou stranu si myslím že to 
mohlo být o něco lepší, protože 
některé zápasy nám nevyšly tak, 
jak jsme si představovali (Kos

telec, Kojetín, Protivanov), tak
že pořád je co zlepšovat.
Který zápas byl z tvého pohle-
du nejtěžší?
Nejtěžší zápas byl ten domácí 
s Lipovou, kdy jsme dostali brzo 
po poločase gól na 0:1. Dlouho 
se nám nepodařilo srovnat, ale 
nakonec jsme ten zápas otočili 
během pěti minut v poslední de
setiminutovce a vyhráli 2:1.
Který zápas jsi si nejvíce užil?
Tak tady to bude jasná odpověď. 
Byl to zápas doma s Opatovi
cemi na konci podzimní části, 
které k nám přijely jako jediný 

neporažený tým tabulky. Co si 
vzpomínám, tak pršelo a hroz
ně foukalo. My jsme dali rychlý 
gól hned v první minutě a od té 
doby nám vyšlo všechno, na co 
jsme sáhli. Myslím, že výsledek 
5:0 mluví za vše.
Stal jsi se nejlepším střelcem 
brodeckého týmu, čím to?
Na to mám jednoduché odpo
vědi. Jednak kvůli tomu, že 
kopu penalty. A pak je to také 
zásluhou týmové práce, kdy se 
dařilo celému týmu střílet bran
ky a já měl akorát to štěstí, že 
jsem vždy stál na tom správném 
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místě a občas mě něco šikovně 
trefilo. Takže největší dík patří 
mým spoluhráčům.
Kdo dle tebe vyhraje mistrov-
ství světa?
Fandit budu určitě Portugalsku, 
ale favoritů je tam hodně. Mezi 
největší patří určitě Francie, 
Brazílie, Argentina a Německo, 
takže je těžké odhadnout, kdo 
by mohl vyhrát. Každopádně se 
těším na celý turnaj a nechám se 
překvapit, kdo nakonec zvedne 
nad hlavu pohár pro vítěze.
Na závěr bych chtěl poděkovat 
jménem celého týmu našim tre
nérům a všem, kdo nám zajišťují 
komfort, za všechnu práci a čas, 
které do celé sezóny vložili. 
A také samozřejmě našim skvě
lým fanouškům, kteří nám fandí 
celý rok, za každého počasí a po
máhají nám k lepším výkonům.
Žákovské družstvo (roč. 2003 
až 2006) v posledním soutěžním 
ročníku skončilo v okresním pře
boru na čtvrtém místě s 26 body 
a aktivním brankovým skóre  
84 : 65. V porovnání s podzim
ními výsledky je to pohoršení 
o dvě příčky. Více než postavení 
v tabulce nás ale trápí obsaze
ní dalšího soutěžního ročníku. 
Opět budeme muset přikročit 
k sloučení dvou věkových ka
tegorii a to mladších žáků   
(roč. 2006 a 2007) a starších 
žáků (roč. 2004 a 2005). Bo
hužel v této věkové kategorii je 
rozdíl čtyř let markantní. Proto 
bych rád využil této příležitosti 

a oslovil rodiče dětí  a samozřej
mě hlavně  děti z Brodku i okolí, 
aby neváhali a zapojili se aktiv
ně do fotbalového dění. Bližší 
informace a kontakty na jednot
livé trenéry jsou k dispozici na:  
www.fkbrodekuprerova.cz (Ivo 
Horkák st.)
Starší přípravka skončila na 
posledním místě, když nevy
hrála ani jedno utkání. Bohužel 
je to tím, že nemáme dostatek 
hráčů. Celou sezónu jsme druž
stvo doplňovali hráči z mladší 
přípravky a za to jim moc dě
kuji. V této věkové kategorii je 
věk a zejména velikost dítěte 
velkým rozdílem. Na druhou 
stranu některé zápasy jsme pro
hráli rozdílem jediné branky 

a to je posun vpřed. V sobotu  
16. 6. 2018 jedeme na turnaj do 
Čekyně a doufám, že si to tam 
užijeme (loni jsme byli druzí. 
Děkuji všem rodičům za podpo
ru a vytrvalost. (Pavel Skoupil)
Závěrem bychom chtěli podě
kovat zejména věrným fanouš

kům za přízeň, Městysu Brodek 
u Přerova a sponzorům za pod
poru. Zároveň všem hráčům, 
trenérům a rodičům za zájem 
reprezentovat náš fotbalový 
klub FK Brodek u Přerova.

místopředseda klubu 
ing. Albert Složil

Foto s věrným fanouškem  
Markem Hlobilem

Foto Jan Teimer
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Občan z Lukové 
 Vážení čtenáři,
tak jako já, i vy jste  určitě za
znamenali změny k lepšímu 
(jak vzhledové, tak obsahové) 
našeho Brodeckého zpravodaje. 
Barevná fota, zajímavé články 
a informace. Ze zájmem běžím 
k poštovní schránce, když vidím 
u nás v Lukové pana Novotného 
roznášet tento občasník. Kdo se 
narodil, kdo slavil jubileum, kdy 
bude divadelní představení nebo 
co děti ve škole. Jak si vedou 
fotbalisté a kdo z Lukové hraje 
v prvním týmu. Cílem Zpravo

daje by mělo být vyvolat zájem 
občanů o dění v našich obcích, 
přinášet přehled o činnosti míst
ních správních orgánů, školách 
a sportovně společenských ak
cích. Rád se dovídám o histo
rii našeho městyse i Lukové. 
Přečtu si o mladých v Junáku, 
kde byly děti na škole v příro
dě, i když patřím do kategorie 
důchodců. Rád sleduji Report 
z pirátské tvrze, jen mi tam vadí 
to politikum. 
Tímto svým krátkým zamyš
lením chci však také poukázat 

na to, co se mi na posledních 
číslech  Brodeckého zpravodaj 
nelíbí. V číslech 4/2017 článek 
Komentář k výsledkům voleb 
a 1/2018 článek“ Křiklouni 
a chudáčci, kde si autor Bc. Do
minik Vondrák spletl místního 
zpravodaje se stranickým plát
kem asi jeho oblíbené partaje 
a zahrál si na politologa. Jak 
je možné, že se v tiskovině, 
kterou vydává úřad městyse, 
objeví takovéto štvavé člán
ky. Dost máme tohoto moud
ra z novin, vysílání rozhlasu 

a zpravodajství České televize. 
Blíží se podzimní komunální 
volby, proto žádám Zastupitel
stvo a Radu městyse nepovolit 
volební soupeření politických 
subjektů na stránkách Zpra
vodaje. Pokud je autor výše 
uvedených článků opravdu his
torik, jak se tituluje, tak nám 
v příštím čísle napíše něco za
jímavého o historii našich ves
nic. Velmi rád si to přečtu.

Bohuslav Malošek,
 občan z Lukové

Na konci léta Brodek ožije  
festivalem ŽIVOT JE

Poslední srpnový víkend  
24.26.8. se obyvatelé Brodku 
mohou těšit na příjemné uzaví
rání prázdnin. V areálu fotba
lového hřiště letos již počtvrté 
proběhne multižánrový festival 
ŽIVOT JE, který opět nabídne 
tři dny nabité programem a ži
votem. Přednášky, filmy, hudba, 
workshopy, dětská zóna a spous
ta doprovodných aktivit čeká na 
každého, kdo “na život” zavítá. 
Začíná se v páteční odpole
dne prvním blokem předná
šek, ochutnávkami některých 
z workshopů a po setmění navá
že filmový večer se závěrečnou 
debatou s některými z režisérů. 
Sobotu je pak třeba přivítat ranní 
jógou a snídaní v trávě. Srdečné 
pozvání platí pro všechny, aby 
přišli společně posnídat a třeba 
s sebou přinesli i něco z vlastní 
zahrádky či trouby. Po snídani 
budou opět probíhat přednášky, 
workshopy, stánky, sportovní 
turnaje a od přibližně páté ho
diny odpolední ožije i hudební 
pódium. Již tradičně zahraje 
oblíbená kapela  D.U.B. music 
a domácí Kowall Company. Ze 
zahraničí letos dorazí švédský 
kytarista Jonas Lindberg, pro
stějovský písničkář ViLi Heart 
a na závěr se roztančeného davu 
ujme zlínská kapela Mers. Tě
šit se návštěvníci mohou také 

na outdoorové vaření na ohni 
a půlnoční překvapení. Nedělní 
ráno je podobné tomu sobotní
mu  ranní protažení, snídaně, 
workshop improvizačního diva
dla a další. Příjemné doznívání 
festivalu.
Po celou dobu festivalu si ná
vštěvníci mohou přijít pro trochu 
odpočinku do chill zóny, pro in
spiraci a lásku do magické zóny, 
pro pohyb do sportovní zóny 
a děti mají možnost vyřádit se 
v dětském koutku. Po celý víkend 
budou kromě skvělého kulturního 
zážitku na místě připraveny i gas
tronomické radosti, vegetariánské 
pochoutky či domácí cider. Pod
pořeny budou menší rozvíjející se 
podniky. Akce probíhá pod zášti
tou obce Brodek u Přerova a Aso
ciace DICE.
Stejně jako v minulosti, i letos 
přijedou na festival pomáhat 
dobrovolníci z různých koutů 
Česka i Evropy. “Přemýšlela 
jsem, jak festival udělat zase 
trochu zajímavější a pestřejší. 
Neboť i tak vnímám život sám. 
Ráda bych, aby takových akcí 
probíhalo všude po Evropě více 
a tak letos ŽIVOT JE proběh-
ne jako hlavní aktivita výměny 
mládeže v rámci projektu Eras-
mus+. Znamená to, že na celý 
týden do Brodku přijedou mladí 
dobrovolníci z ostatních zemí 

Evropy a budou s přípravami 
a organizací festivalu pomáhat 
a zároveň dostanou unikátní 
příležitost podívat se “pod po-
kličku” takové akce a možnost 
se učit. V ideálním případě by 
pak měli být schopni se s pod
porou jejich neziskových or
ganizací stát více aktivními 
občany i v jejich lokálních ko
munitách.” vysvětluje myšlenku 
Andrea Fleissigová, hlavní or
ganizátorka festivalu. 
“I když teď většinu roku trávím 
mimo ČR, pořád ráda vzpomí-
nám na dětství, které jsem strá-
vila právě v Brodku na hřišti 
anebo v bunkru v lesíku vedle. 
To místo mi dalo mnohé a já 
mám pocit, že mu to takovou 
pěknou akcí spravedlivě “vra-

cím”“ říká s úsměvem Andrea 
Fleissigová, hlavní organizátor
ka akce. “Navíc se mi dostává 
skvělé podpory od obce, soko-
lů, fotbalistů a dalších, které si 
moc vážím. Co se týče organi-
zace, všichni mi vychází vstříc, 
smutné je, že mezi návštěvníky 
samotného festivalu převládá 
návštěva z okolí nebo dokonce 
zahraničí a brodečáci do areá-
lu nezavítají. Věřím, že to třeba 
letos zlomíme a konečně tomu 
bude jinak.” uzavírá Andrea 
s úsměvem.
Více informací najdete na 
Facebooku www.facebook.
com/oslavzivot, na emailu 
festivalzivotje@gmail.com 
nebo na  webových stránkách  
www.zivotje.cz.
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D Ů L E Ž I T É   S D Ě L E N Í
Masarykova knihovna Brodek u Přerova informuje uživatele, že od 1. června 2018 je půjčovna knih uzavřena z důvodu kom-
pletní rekonstrukce podlahy v přízemí budovy. Stavební práce mohou trvat dva až tři měsíce. Uživatelé knihovny budou o no-
vém otevření půjčovny včas informovaní. 
Veškeré sankční poplatky z pozdního vrácení knih budou anulovány.        
   Děkujeme za pochopení.
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Sudoku pro chvilku oddechuVýzva  
pro občany

K výročí 100. let Československé  
republiky se připravuje vernisáž. 
Prosíme občany městyse, kteří mají 
doma jakékoliv předměty či fotografie 
své rodiny nebo obce z doby  1. repub
liky, pokud mohou a chtějí, aby na vý
stavu zapůjčili. Děkujeme.


